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ค าจ ากัดความ 
 

ในโครงการฉบับนี้ เว้นแตเ่นื้อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื่น คําจํากัดความตา่งๆ ให้มีความหมาย
ตามที่ไดใ้ห้ไว้  ดังต่อไปนี้ 
โครงการ     หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคํา 
กองทุนรวม    หมายถึง กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคาํ 
หน่วยลงทุน    หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคํา 
บริษัทจัดการ    หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด 
กองทุนตา่งประเทศ หมายถึง กองทุนรวมที่จัดตั้งและจดัการในต่างประเทศ หรือกองทุนอื่นใดทีม่ี 

ลักษณะเช่นเดยีวกันนี ้
กองทุนหลัก     หมายถึง กองทุนตา่งประเทศที่กองทุนนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุน 
กองทุนรวมอีทีเอฟ  หมายถึง กองทุนรวมที่ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะกับผู้ลงทุนราย 

ใหญ่และมีวตัถุประสงค์ให้ผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคยีงกับ
ผลตอบแทนของดัชนีอา้งองิ ทั้งนี ้กองทุนรวมดังกลา่วจะทําการจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(ประเทศไทยหรือตา่งประเทศ) สําหรับ
การซื้อขายหนว่ยลงทุนของนักลงทุนทั่วไป 

กองทุนรวมทองคาํ หมายถึง กองทุนรวมที่มีวตัถุประสงค์หลักในการสร้างผลตอบแทนจากการมี 
ฐานะการลงทุนในทองคาํแท่ง ทั้งนี ้ไม่ว่าการได้รับผลตอบแทนจาก 
การลงทุนในทองคาํแท่งนั้นจะมเีงื่อนไขหรือไม่  

ฐานะการลงทุนในทองคาํแท่ง  หมายถึง มูลค่าการลงทุนในทองคาํแท่ง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยทางตรง 
หรือโดยทางอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาทีใ่ห้
ผลตอบแทน โดยอ้างอิงกับราคาทองคําแทง่ อันเป็นผลให้กองทุน
รวมมีความเส่ียงในทองคาํแท่ง 

กองทุนรวมทองคาํแบบทั่วไป  หมายถึง กองทุนรวมทองคาํที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนที่อ้างอิงโดยตรงกับ 
ราคาทองคาํแท่ง ทั้งนี ้โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
ของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และไม่มีการลงทุนที่เป็น
การสร้างผลตอบแทนในลักษณะซ้ําซ้อนหรือผันแปรตามสูตรการ
คํานวณหรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งนี ้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มตีัวแปรเป็นทองคาํ  หมายถึง สัญญาซื้อขายทองคําล่วงหน้า โดยซื้อขายผ่านศูนย์ซื้อขายสัญญา 
      ซื้อขายลว่งหน้าในตา่งประเทศ 
ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  หมายถึง ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย

 ว่า 
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ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
ต่างประเทศซึง่สามารถให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขาย 
ล่วงหน้าไดต้ามกฎหมายของประเทศนั้น และได้รับการยอมรับจาก 
สํานักงาน (recognized exchange) 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์   หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
นายทะเบยีนหน่วยลงทุน    หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
บริษัทสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที่ขาย หรือรับ 

ซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแตก่รณีของกองทุนรวม 
บริษัทจดทะเบียน  หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียน หรือได้รับอนุญาตให้ทํา 

การซื้อขายไดใ้นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
บริษัทขึ้นทะเบียน     หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศนูย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรงุเทพ 
ตลาดหลักทรัพย ์    หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
วันทําการ     หมายถึง วันทําการปกติของบริษทัจัดการ 
วันทําการของกองทุนหลัก  หมายถึง วันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียน 

และบริษัทจัดการเลือกมาใชใ้นการคํานวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ 
วันทําการซื้อขายหนว่ยลงทุน  หมายถึง วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาํหนดไวใ้น

 รายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันท่ีตามปฏิทินที่เป็นวันทําการ 
  ตามปกติของบริษัทจดัการ และของกองทุนต่างประเทศที่บรษิัท 
  จัดการไปลงทุน หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเตมิ 
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อ 

ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอกีกองหนึง่ (“กองทุนปลายทาง”)  
ตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการจัดการ 

คําเสนอซื้อ  หมายถึง คําเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการท่ัวไปท่ีผู้ทําคําเสนอซื้อ 
ต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน

 การเขา้ถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบงาํกิจการ 
มูลค่าหน่วยลงทุน  หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว 

ทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทําการท่ีคํานวณ 
ราคาขายหนว่ยลงทุน  หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน หักด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(ถ้าม)ี 
แก้ไขราคาย้อนหลัง  หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง  

โดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องจนถึง
ปัจจุบัน 
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การชดเชยราคา  หมายถึง การเพิม่หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อ หรือผู้ขายคืนหนว่ย 
ลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงิน ซึ่งมมีูลค่า 
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย 
ลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุน 

บริษัทย่อย  หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการจัดทํางบการเงินรวม
 โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจดัทําและเปิดเผยล่าสุด 
 ทั้งนี้ หากไม่มงีบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
 ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุดกิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมี
 หลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อ
 ขายในศูนยซ์ื้อขายหลักทรัพย์หรอืบริษัทมหาชนจาํกัด 

สถาบันการเงิน  หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กูย้ืมของสถาบัน 
การเงิน 

สมาคม  หมายถึง สมาคมทีเ่กี่ยวเนื่องกับธุรกจิหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต และจด 
ทะเบียนกับสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงคเ์พือ่ 
ทําการส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ 
จัดการลงทุน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.    หมายถึง คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.   หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากลับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
วงเงินรับอนุญาต  หมายถึง วงเงินท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่ง 

ประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายใดๆ  
อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุน โดยบริษัทจดัการสามารถ
เคลื่อนย้ายเงินลงทุนเพื่อไปลงทนุในต่างประเทศได ้

กองทุน ETF ต่างประเทศ   หมายถงึ กองทุนรวม exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมาย 
ต่างประเทศ 

กองทุน FIF  หมายถึง กองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประเทศ (Foreign Investment Fund) 
การลดความเส่ียง   หมายถึง การลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนโดยการเขา้เป็น

 คู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็กาํไร  
(speculate) 
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของกองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียงเฉพาะของทรัพย์สินท่ี 
ต้องการลดความเส่ียง 
4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก   หมายถงึ  ทรัพย์สินดังนี ้
1.  เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทํานอง
เดียวกับเงินฝาก  
2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารออมสิน 

ตราสารภาครฐัไทย หมายถึง  ตราสารดังนี ้
1.  ตั๋วเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือ
กองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน 

ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ   หมายถึง ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกบัตราสารภาครฐัไทยที่รัฐบาล 
ต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของ 
รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ํา 
ประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ของประเทศนั้น 

ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ   หมายถึง  ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดัให้มขีึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย ์
ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดงันี ้
1.  มีการรวบรวมคาํเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพยจ์ากผู้เสนอซื้อ 
หลายรายและผู้เสนอขายหลายราย 
2.  มีการกาํหนดหลักเกณฑ์หรือจัดใหม้ีระบบ ซึ่งกําหนดเกี่ยวกับ
วิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการ
ไม่อาจใช้ดุลยพินจิในการจดัการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอ
ซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

ธปท.   หมายถึง แห่งประเทศไทย 
ธพ.    หมายถึง ธนาคารพาณิชย ์
บง.   หมายถึง บริษัทเงินทุน 
บล.   หมายถึง  บริษัทหลักทรัพย ์
บลจ.   หมายถึง  บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนรวม 
หน่วย CIS   หมายถึง  หน่วยของกองทุนอยา่งใดอย่างหน่ึงดงันี้  

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับประกาศ 
คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑก์ารจดัการกองทนุ 
รวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย กองทุน 
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รวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 
2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Benchmark   หมายถึง ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีท่ีมีการ 
เผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ 
กองทุนนั้น 

CIS operator   หมายถึง บุคคลดังนี ้
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ทําหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration limit   หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ี 
ลงทุน 

Counterparty limit   หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 
CRA   หมายถึง สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับ 

ความเห็นชอบจากสํานักงาน เวน้แต่ที่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะใน 
ภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 5  

Credit derivatives   หมายถึง  derivatives ทีม่ีลักษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเส่ียงด้านเครดติ 
  ของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกันความเส่ียงจากคู่สัญญาฝา่ยหนึ่งไป

 ยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
 ซึ่งมีภาระผูกพันท่ีจะต้องชาํระเงนิให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิด 

เหตุการณ์ที่มีผลต่อการชําระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินท่ี 
ได้รับการประกันความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนยีม 
สําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

Credit event   หมายถึง เหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับความสามารถในการชําระหนีต้ามที่ระบุใน 
ข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

Credit rating   หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาํโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมิน 
ความสามารถในการชําระหนีต้ามตราสารหรือสัญญา 

currency risk   หมายถึง  ความเส่ียงด้าน FX 
delta   หมายถึง  อัตราเปรียบเทยีบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหรอืสัญญากับ 

ราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี 
derivatives  หมายถึง สํญญาซื้อขายล่วงหน้า 
derivatives on organized exchange   หมายถึง  derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 
discount rate   หมายถึง  อัตราสว่นลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มกีารลงทุนทีจ่ะใช้ในการ 

คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น 
FX   หมายถึง อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 
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group limit   หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนําอัตราสว่น 
 การลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยูใ่นกลุ่มกิจการมาคาํนวณรวมกัน 

international scale   หมายถึง มาตรฐานการจดัทํา credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหวา่ง 
ประเทศ 

investment grade   หมายถึง credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  
IOSCO   หมายถึง International Organization of Securities Commissions 
issue rating   หมายถึง  อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 
issuer rating   หมายถึง  อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 
market price   หมายถึง  มูลค่าตามราคาตลาด 
 national scale   หมายถงึ  มาตรฐานการจดัทํา credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบ 

ภายในประเทศ 
NAV   หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 
net exposure   หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือ 

โดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดย 
อ้างองิอยู่กับทรัพย์สิน ซึง่เป็นผลให้กองทุนมีความเส่ียงในทรัพย์สนิ 
นั้น 

notional amount   หมายถึง  มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives 
obligation    หมายถึง  ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินท่ีข้อตกลงตาม credit 

derivatives  
อ้างองิถึง (obligation category & obligation characteristics) 

options  หมายถึง สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ใน 
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสญัญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

OTC derivatives   หมายถึง derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  
 portfolio duration   หมายถึง  อายเุฉล่ียของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคาํนวณค่าตาม 

มาตรฐานสากล 
product limit  หมายถึง  อัตราสว่นการลงทุนทีค่ํานวณตามประเภททรัพย์สิน 
single entity limit   หมายถึง  อัตราสว่นการลงทุนทีค่ํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 
TBMA   หมายถึง  สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 
TSFC    หมายถึง   บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให ้

สินเชื่อเพื่อธุรกจิหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) 
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

Underlying   หมายถึง  สินค้า ตวัแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 
WFE   หมายถึง  World Federation of Exchanges 
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แบบ filing  หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลักทรัพย์ 
regulated market  หมายถึง ศูนยก์ลางทีจ่ัดช่องทางการส่ือสารระหวา่งผู้คา้เพื่อให้เกดิการเจรจา 

ต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลตา่งๆทีเ่กี่ยวกับ 
ตราสารน้ัน โดยศูนย์กลางดังกลา่วอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ 
ทางการหรือหน่วยงานท่ีทาํหน้าที่กํากับดแูลด้านหลักทรัพย์หรือตรา 
สารท่ีมีลักษณะทาํนองเดียวกับหลักทรัพย์ 

มติพิเศษ  หมายถึง มตขิองผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ 
จํานวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ารว่มประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนท้ังหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสือแจ้งมติและสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มติเสียงข้างมาก  หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนหนว่ย 
ลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทนุซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนหรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 โครงการจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน 
ส่วนท่ี 1  รายละเอียดโครงการจัดการ 

 

ชื่อบริษทัจัดการ     :    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด  
ที่อยู่บริษทัจัดการ   :    อาคารวรวัฒน์  ชั้น 22  เลขท่ี 849  ถนนสีลม  
              แขวงสีลม  เขตบางรกั  กรุงเทพมหานคร 10500  
                         โทรศัพท์  (662) 635-3033 โทรสาร (662) 635-3040  
                         www.phillipasset.co.th  
 
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทนุรวม : 
1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคาํ 
1.2. ชื่อโครงการจดัการ (อังกฤษ) : Phillip Gold Fund 
1.3. ชื่อย่อ : PGOLD 
1.4. ประเภทโครงการ : 
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง 
1.6. การกาํหนดอายุโครงการ : 
1.7. อายุโครงการ : - ปี- เดือน - วัน 
1.8. อายุโครงการถึงวันท่ี (กรณีกําหนดอายุเป็นชว่งเวลา) : - 
1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : 
1.10. ลักษณะโครงการ : 
1.11 ลักษณะการเสนอขาย:  เสนอขายในไทย 
 
2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหนว่ยลงทุนที่เสนอขาย: 
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000 บาท 
2.2. เงื่อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 
ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุน
เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ 
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย : 10 บาท 
2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000 หน่วย 
2.5. ราคาของหนว่ยลงทุนท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10 บาท 
2.6. มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังซื้อครั้งแรก : 2,000 บาท 
2.7. มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังซื้อครั้งถัดไป : 2,000 บาท 
2.8. มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังขายคืน : 2,000 บาท 

http://www.phillipasset.co.th/
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2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั้นต่ําของการส่ังขายคืน : ไม่กําหนด หน่วย 
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่าํ : ไม่กําหนด บาท 
2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่าํ : ไม่กําหนด หน่วย 
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม ชนดิกองทนุรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทนุลกัษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวธิีอืน่ที่จะลงทนุ : 
 
3.1. วัตถุประสงคข์องโครงการ : 
เพื่อระดมเงินออม และเงินลงทุนจากประชาชนท่ัวไป และสถาบันต่างๆ ไปลงทุนในต่างประเทศ โดยมีเปา้หมายที่จะสร้าง
โอกาสรับผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว ภายใต้นโยบายการลงทุนทีก่ําหนดไว ้โดยกองทุนจะนํา
เงินไปลงทุนในหนว่ยลงทุนของกองทุนในตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 
3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ทรัพย์สินทางเลือก 
การลงทุนของนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก : ทองคํา 
รูปแบบกองทุนรวมทองคาํ : กองทุนรวมทองคาํแบบทัว่ไป 
 
3.3. ประเภทกองทนุตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )  
ชื่อกองทุนหลัก : กองทุน SPDR Gold Trust 
กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ฮ่องกง (HONG KONG) 
 
3.4. ประเภทการลงทนุตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงตา่งประเทศ 
 
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี : 
 
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : 
 
3.7. การลงทุนในตราสารที่มลีกัษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : 
 
3.8. กลยทุธ์การบริหารกองทนุ (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชีว้ัด (passive 
management/index tracking) 
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3.9. ดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) : ดัชนีทองคําในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price) 
สัดส่วน : 100 % 
หมายเหต ุกองทุนนี้จะเปรียบเทยีบกับอัตราผลตอบแทนของดชันรีาคาทองคาํ LBMA Gold Price ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 
ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อเปรียบเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณโดยใชค้่ากลางระหวา่งราคาเสนอซื้อ (BID) และ
ราคาเสนอขาย (OFFER) ที่ประกาศโดย Bloomberg โดยใช้ข้อมลูอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศล่าสุด ณ 16.00 น. 
หรือเวลาใกล้เคียงที่สุดถัดจากเวลาที่กําหนดของวันคํานวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
ในกรณีท่ี THE LONDON BULLION MARKET ASSOCIATION ไม่ได้ประกาศราคาทองคาํดงักลา่ว หรือกรณีที่บริษัทจัดการ
โดยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นวา่ราคาทองคํานั้นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ราคาทองคาํ
ที่ประกาศโดยองคก์รหรือหน่วยงานใดแทนก็ได้ โดยไม่ถือว่าปฏิบตัิผิดไปจากรายละเอยีดโครงการกองทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดใหมก่รณีที่กองทุนรวมหลัก (master fund) มีการเปล่ียนตัวชีว้ัดใหม่ โดย
บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกับการเปล่ียนตัวชี้วัดเท่าทีก่องทุนรวมหลักนั้นเปิดเผยให้กับผู้ลงทุนทราบเป็นการท่ัวไปผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ 
 
3.10.  ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ:  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน 
 
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทนุและลักษณะพเิศษ : 
กองทุนมีนโยบายที่จะนาํเงินไปลงทุนในตา่งประเทศ เน้นการลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ในอัตราส่วน
โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนดังกลา่วจดัตัง้และจัดการโดย 
World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหากําไรท่ีจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่ง
บริษัทจัดการจะทาํการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศฮ่องกง ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงการ
ซื้อขายหนว่ยลงทุนของกองทุนดงักล่าว เป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศฮ่องกงในภายหลังก็ได้โดย
ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจดัการจะคํานงึถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสําคัญ 
 
ส่วนท่ีเหลือจากการลงทุนในตา่งประเทศ กองทุนจะพิจารณาลงทนุในเงินฝาก ตราสารแห่งหน้ีในประเทศที่มีอายุตราสารหรือ
สัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงนิ ต่ํากวา่ 1 ปี โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อการสํารองเงินไว้สําหรับการดําเนินงาน รอการลงทุน 
หรือรักษาสภาพคล่องของกองทนุ 
โดยปกติกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและ/หรือ 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการผันผวนของราคาทองคาํ (ผ่านศูนย์ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าใน
ต่างประเทศ) ทั้งนี ้ในอนาคต กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงดงักล่าว โดยขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีตน้ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนท่ีเพิม่ขึ้น โดยกรณีที่กองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงจากการผันผวนของราคา
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ทองคํา อาจทาํให้ผลตอบแทนของกองทุนในชว่งดังกลา่ว ไม่ผันแปรกับราคาทองคาํในลักษณะเส้นตรง อย่างไรก็ด ีกองทุนจะ
ไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลว่งหน้าแฝง (Structured Notes) 
 
ในภาวะปกต ิกองทุนจะนาํเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุน ทั้งนี ้มิให้รวมถึงชว่งเวลาระหวา่งรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันนับแตว่ันถัดจากวันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สิน และประมาณ 15 วันกอ่นเลิกโครงการ และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทําการส่ังซื้อหรือขายคนืหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
เป็นจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ อย่างไรกด็ ีในกรณีท่ีสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศหรือการลงทุน
ในกองทุนต่างประเทศไมเ่หมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกจิมีความผันผวน เกิดภัยพิบตัิหรือเหตุการณ์ไม่ปกต ิมีการ
เปล่ียนแปลงกฎระเบยีบ วงเงินลงทุนในตา่งประเทศเต็มเป็นการชัว่คราว เป็นต้น กองทุนอาจต้องชะลอการลงทุนใน
ต่างประเทศเป็นการชั่วคราว และอาจไม่สามารถลงทุนในตา่งประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชถีึงรอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนได ้ในกรณีดงักลา่ว บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนต่อสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของ
กองทุนตา่งประเทศต่าํกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ทีม่ีนโยบายการลงทุนใกล้เคยีงกันอย่างมนีัยสําคัญหรือตดิต่อกันเป็น
ระยะเวลานาน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไมเ่ป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศ
กระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหนว่ยงานท่ีกาํกับดูแลกองทุนตา่งประเทศ หรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ี
อาจส่งผลต่อการดาํเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะพจิารณาลงทุนในกองทุนรวมตา่งประเทศ
อื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันในอัตราส่วนเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 
วัน ก่อนจะมกีารเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
 
เนื่องจากในภาวะปกต ิเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญจ่ะถูกนาํไปในกองทุนหลัก อย่างไรกด็ ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
เลิกโครงการจัดการกองทุน ภายหลังจากการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั้งแรก หากเกดิกรณีดงัต่อไปนี้ 
 
(1) ผู้จัดการกองทุนพจิารณาแล้วเห็นวา่ สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม ในอันที่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด
ต่อกองทุนและผู้ถือหนว่ยลงทุน 
(2) มีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ 
(3) ไม่สามารถสรรหา และ/หรือ ลงทุนในกองทุนรวมตา่งประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/
หรือ นโยบายการลงทุนของโครงการ 
ลักษณะของทองคาํแท่งทีก่องทุนหลักลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
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(ก) ทองคําแท่งต้องมมีาตรฐานและผ่านการรับรองจากหนว่ยงานที่เป็นท่ียอมรับในอตุสาหกรรมผู้ค้าทองคําในประเทศไทยหรือ
ในระดับสากล โดยการรับรองดังกล่าวอาจรับรองที่ทองคาํแท่งหรอืที่ผู้ผลิตทองคําแท่งก็ได้ ทั้งนี ้เพื่อให้มั่นใจวา่ทองคําแทง่ที่
กองทุนลงทุนเป็นทีย่อมรับในการซื้อขายระหว่างผู้ค้าทองคาํทั้งในประเทศหรือในระดับสากล 
(ข) ในการรับรองคุณสมบัติของทองคําแท่ง ควรกระทําโดยหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระเป็นท่ียอมรบัในอุตสาหกรรม คือ The 
London Bullion Market Association ("LBMA") ซึ่งจะกําหนดรายชื่อผู้ผลิตทองคาํทีL่BMA ให้การยอมรับ 
(ค) มีราคาเป็นที่ยอมรับอยา่งกวา้งขวางและมีการเปดิเผยอยา่งแพร่หลาย 
ในกรณีท่ีกองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคํา มีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในตา่งประเทศ และกองทุนปลายทางในตา่งประเทศดงักล่าวที่กองทุนเปิด ฟิลลิป 
ทองคํา เข้าลงทุนมีมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี้ 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในตา่งประเทศ 
(Master Fund) 
(ข) ยอดรวมของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดตดิต่อกัน คดิเป็นจาํนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในตา่งประเทศ (Master Fund) 
นั้น 
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปน้ี 
 

1. แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีมลูค่าลดลงตามที่กลา่วมาขา้งต้นพร้อมแนวทางการ
ดําเนินการโดยคํานงึถึงประโยชนท์ี่ดีที่สุดของผู้ถือหนว่ยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตว่นัท่ีปรากฎเหตุ 
 

ทั้งนี้ แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจดัการจะคดัเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master 
Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทนุต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/
หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที่กาํหนดไวใ้นโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดาํเนินการดังกล่าว
ข้างต้น ไมถ่ือวา่เป็นการดาํเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอยีดโครงการ และถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 

2. ดําเนินการตามแนวทางการดาํเนินการตามข้อ 1. ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแตว่ันท่ีปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที่
ประกาศกําหนด 
 

3. ในกรณีท่ีมเีหตุจาํเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 2. ต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื่นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนด
ระยะเวลาดาํเนินการดังกล่าว เพือ่ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน 
 

4. รายงานผลการดาํเนินการให้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตว่ันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 
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5. เปิดเผยข้อมูลเกีย่วกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 1. ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจลงทุนรับรู้และเขา้ใจ
เกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดาํเนินการให้บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับการดาํเนินการ
ดังกล่าวดว้ย 
ทั้งนี้ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปล่ียนกองทุน Master Fund จะยกเว้นไม่นาํเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึง่
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน มาบงัคับใชใ้นชว่งดาํเนนิการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master 
Fund แทนกองทุนเดิม หรือในกรณีที่เลิกกองทุน จะยกเว้นไม่นาํเรือ่งการลงทุนหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore 
investment) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลา
ไม่เกิน 30 วันก่อนเลกิกองทุน 
 

สาระสําคัญของกองทุนรวมตา่งประเทศ 
ชื่อกองทุน : SPDR Gold Trust 
ประเภท : กองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอรก์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ 
นโยบายการลงทุน : มีนโยบายการลงทุนท่ีมุ่งลงทุนในทองคําแทง่ เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทนุให้ใกลเ้คียงกับ
ผลตอบแทนของราคาทองคําหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยในการจัดการท้ังหมดของกองทุน 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์: The Bank of New York 
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน : HSBC Bank USA, N.A. 
Marketing Agent : State Street Global Market LLC 
Sponsor : World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรท่ี
จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
 

3.12. รายละเอียดการลงทุนในตา่งประเทศ :  กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ท้ังนี้ เป็นไปตามวงเงินท่ีได้รบัอนุมัติให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ
วงเงินเพิม่เตมิ 
 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน : 
 

   3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุน หรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผล โดยวิธีอื่น อย่างใด

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไข หรือเพิ่มเติมประเภท หรือลักษณะของหลักทรัพย ์หรือทรัพย์สิน หรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัทจัดการจะลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย ์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผล โดยวิธีอื่นอยา่งใดอย่างหน่ึง 
หรือหลายอย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว โดยไม่ถือว่า
เป็นการดาํเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวา่ได้รบัมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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กองทุนจะลงทุน หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในประเทศอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได ้ทั้งนี ้การลงทุนดงักล่าวตอ้งมีอายุของตราสาร หรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงนิ แล้วแต่กรณีน้อยกวา่ 1 ปี 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการสํารองเงินไว้สําหรับการดาํเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน 
 

ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิทั่วไป  
1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่
 1.1  ตราสารหน้ี 
 (1)  พันธบัตร 
 (2)  ตั๋วเงินคลัง 
 (3)  ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทาํนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม (1) – (2) ตามที่สํานักงานกาํหนดเพิ่มเติม 
 

2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุนทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ต้องมีคณุสมบัติของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้ 
 2.1  ไม่มีข้อกาํหนดหรือเงื่อนไขที่ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุนในตราสาร 
 2.2  สามารถเปล่ียนมือได้  (รวมถึงกรณีทีเ่ป็นตั๋วแลกเงิน ตัว๋สัญญาใช้เงิน ทีม่ีเงื่อนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนได้
ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกีารท่ีกฎหมายกําหนด หรือมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้  
 2.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อยา่ง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายตุิธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือไดซ้ึ่งจัดทําตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 2.4  ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนในตัว๋แลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเ้งินท่ีออกตราสารดังกลา่วเพื่อชาํระหนี้การคา้ ตั๋วแลกเงิน หรือ
ตั๋วสัญญาใชเ้งินดงักลา่วต้องมกีารรับอาวัลหรือรับรองโดยบคุคลดังนี้ 
  2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
  2.4.2 ธนาคารออมสิน 
  2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
  2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  2.4.5 ธนาคารพัฒนารัฐวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
  2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย 
  2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
  2.4.8 สถาบันการเงินตา่งประเทศที่มีลักษณะทํานองเดยีวกับผู้รบัฝากตาม 2.4.1-2.4.7 

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวตอ้งเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่ังจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทัง้จาํนวนรวมถึง
ดอกเบี้ย (ถา้มี) ตามที่ระบุไว้ในตัว๋แลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเ้งินดว้ย 
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ส่วนที่ 2 :  ทรัพย์สนิประเภทหนว่ย CIS  
ต้องมคีุณสมบัติและหลักเกณฑใ์นการลงทุนดงันี ้
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินท่ัวไปในส่วนที่ 1 ข้อ 
2.1 - 2.3  
2.  ในกรณีเป็นการลงทุนในหนว่ย CIS กองทุนรวมซึ่งถกูลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไมใ่ชก้ับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที่ลงทุนในทองคําแทง่)  
 2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกับที่กองทุน (investing fund) สามารถลงทุนได้  
 2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วธิีคํานวณตามสัดสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit 
ของกองทุน (investing fund) นั้น 
 2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วธิีคํานวณตามสัดสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit 
สําหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุน (investing fund) นั้น 
 2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ กองทุน (investing fund) นั้น 
3. กรณีที่กองทุนที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟดีเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่
กองทุนรวมฟีดเดอร ์
 

ส่วนที่ 3 :  ทรัพย์สนิประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
  ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 

 (1)  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกจิสถาบันการเงิน  
 (2)  ธนาคารออมสิน  
 (3)  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 (4)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 (5)  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศัย  
 (6)  ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
 (7)  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
 (8)  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
 (9)  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
 (10)  สถาบันการเงินตา่งประเทศที่มีลักษณะทํานองเดยีวกับผู้รบัฝากตาม (1) – (9) 
 

ส่วนที่ 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
  การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงันี ้

1.  คู่สัญญา  ต้องเป็นนิติบคุคลดังนี้ท่ีสามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย 
 1.1  ธนาคารพาณชิย ์
 1.2  บริษัทเงินทุน 
 1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
 1.4  บริษัทหลักทรัพย ์
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 1.5  บริษัทประกันภัย 
 1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 
 1.8  นิติบุคคลที่มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 
 1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 
2.  ตราสารท่ีใช้ในการทํา reverse repo  ต้องเป็นตราสารดังนี ้
 2.1  ตราสารภาครัฐไทย  
 2.2  ตั๋วแลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน บัตรเงินฝาก ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น 
เปน็ผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี 
 2.3  ตั๋วแลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใช้เงินท่ี TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีกําหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วันออกตั๋ว และ
เป็นตั๋วทีถ่ึงกาํหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
 2.4  ตั๋วแลกเงิน ตัว๋สัญญา ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึงดังนี ้
 2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่
ได้มาจากการจดั credit rating ระยะส้ันด้วย 
 2.4.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
 2.5  ตราสารหน้ีซึง่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมลูราคาที่น่าเชื่อถือและ
อ้างองิได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึงดงันี ้
 2.5.1  มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กบั credit rating 
ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
 2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 
 2.6  ตราสารหน้ีซึง่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีขอ้มูลราคาที่น่าเชื่อถือ
และอ้างองิได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
       2.6.1  มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กบั credit rating 
ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
 2.6.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 
 2.7  ทรัพย์สินอื่นตามที่สํานกังานกําหนดเพิ่มเติม 
3.  ระยะเวลาการรับชาํระหนี้ของ reverse repo  ต้องไม่เกิน 90 วนั  
4.  ข้อกําหนดเพิม่เติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo  
 4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
 4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแตเ่ข้าลักษณะดงันี้ 
 4.2.1  เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว 
 4.2.2  เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยมืเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 
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 4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ตอ้งมีมูลคา่เป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธกีารดงันี้  
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))                                           
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชาํระให้แก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงเปน็ค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo                                           
 4.4  การดาํรงมูลค่าของหลักทรพัย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑด์ังนี้  
 4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
 4.4.2  ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไม่เปน็ไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้
คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใชใ้นการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลคา่รวม
ของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อและทรัพย์สินท่ีโอนมาดังกลา่วเปน็ไปตามวิธกีารดังกลา่ว ภายในวนัทําการถัดจากวันท่ีมูลคา่
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกวา่สมการใน 4.4.1  เว้นแต่เปน็กรณีตาม 4.4.3 
 4.4.3  ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มูลคา่ของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลค่า
น้อยกวา่มูลคา่ reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่
จํานวนใดจะต่าํกว่า และมกีารกาํหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ่งได้กาํหนดโดยพจิารณาถงึปัจจัยความเส่ียงของคู่สัญญา 
(counterparty risk) แล้วบริษัทจดัการจะไม่ดาํเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้ 
 4.5  การคาํนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดงันี ้
 4.5.1  คํานวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถงึวันท่ีมกีารคํานวณ 
 4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับ
คู่สัญญารายเดยีวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหน้ีตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารท่ี
ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได ้
 4.6  discount rate ที่นํามาใช้ในการคาํนวณ ต้องเป็นการกาํหนดขึ้นโดยคํานงึถงึปัจจยัความเส่ียงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ 
หรือตราสารที่ซื้อแลว้ 
 

ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  
  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี ้

1.  คู่สัญญา  ต้องมคีู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณทีี่คู่สัญญาดงักล่าวกระทําการ
ในฐานะตัวแทนของผู้ยมื ผู้ยืมตอ้งเป็นบุคคลดังนี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจ หรือดาํเนินกจิการได้ตามกฎหมายไทย 
 1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและให้ยมืหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and 
Lending) 
 1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 
 1.4  ธนาคารเพื่อการนําเข้าและการส่งออกแหง่ประเทศไทย 
 1.5  ธนาคารพาณชิย ์
 1.6  บริษัทเงินทุน 
 1.7  บริษัทหลักทรัพย ์
 1.8  บริษัทประกันชวีิต 
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 1.9  กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ ่
 1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
 1.11  นิติบุคคลอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ 
 
2.  หลักทรัพย์ที่ให้ยืม  ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที่เป็นนายทะเบยีนหลักทรัพย์  
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดาํเนินการดงันี้ 
 3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมืเพื่อเปน็ประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกัน
ดังนี ้ 
 3.1.1  เงินสด 
 3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย 
 3.1.3  ตั๋วแลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน บัตรเงินฝาก ที่ธนาคารพาณชิย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน  
 3.1.4  ตั๋วแลกเงิน หรือตัว๋สัญญา ใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีกาํหนดวันใชเ้งินตามตั๋วไมเ่กิน 270 วันนับแตว่ันออก
ตั๋วและเป็นตั๋วที่ถงึกาํหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อไดเ้ห็น 
 3.1.5  ตั๋วแลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ที่มีอายุไมเ่กิน 90 วันนับแตว่นัท่ีออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึงดังนี ้
 3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเปน็ credit rating 
ที่ได้มาจากการจดั credit rating ระยะส้ันด้วย 
 3.1.5.2  มี guarantor rating อยูใ่นอันดับ investment grade  
 3.1.6  ตราสารหน้ีทีม่ี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
 3.1.7  หนังสือค้ําประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แกก่องทนุเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรพัย์ให้แกก่องทุน  
 3.1.8  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน 
 3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธอีื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัท
จัดการสามารถบังคับชาํระหนี้เอาจากหลักประกันดงักลา่วได้โดยพลัน 
 3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ท่ีกองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาํให้ไม่สามารถบังคบัตามหลักประกันนั้นได้ 
เว้นแตเ่ป็นการบังคับชําระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั้นเอง 
 3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ ส้ินวันมากกวา่หรือเทา่กับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยมื 
 3.5  ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงนิสด ให้นําเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้ 
 3.5.1  เงินฝากในธนาคารพาณชิย์ หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น  
 3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ดงันี้ 
 3.5.2.1  บัตรเงินฝาก หรือตัว๋สัญญาใช้เงิน ที่ธนาคารพาณชิย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน 
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 3.5.2.2  ตัว๋สัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีกําหนดวันใช้เงินตามตั๋วไมเ่กิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และ
เป็นตั๋วทีถ่ึงกาํหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
 3.5.2.3  ตัว๋สัญญาใช้เงิน ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแตว่ันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างหน่ึงอยา่งใดดงันี ้
  3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ต้องเป็น credit 
rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
  3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
 3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย 
 3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย 
4.  ลักษณะและสาระสําคญัของสัญญา  ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยข้อกําหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายมืและให้ยมืหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยมืและให้ยืมหลักทรัพย ์
 

ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดังนี ้
1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังนี้ 
 1.1  ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 
 1.2  อัตราดอกเบี้ย 
 1.3  อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
 1.4  เครดติ เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
 1.5  underlying อื่นตามที่สํานกังานกาํหนดเพิ่มเติม 

ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคา
ของ derivatives เท่านั้น  ท้ังนี้ ราคาของ underlying อื่นท่ีไม่ใชด่ชันี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว 
ต้องเป็นที่ยอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายดว้ย 
2.  เงื่อนไขการลงทุนบริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 
 2.1  กรณีกองทุน ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ 
 2.2  เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้  
 2.2.1  derivatives on organized exchange 
 2.2.2  OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมคีู่สัญญาอีกฝา่ยหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
 2.3  ในกรณีท่ีจะต้องมีการชําระหน้ีด้วยการส่งมอบสินคา้เมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุน
สามารถลงทุนได้  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินคา้นั้นก็ตาม 
3.  หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพยสิ์นท่ีเพียงพอต่อการชาํระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) : บริษัทจัดการต้องจดัใหม้ี
ทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนท่ีเพยีงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องชําระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ 
derivatives ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สํานกังานกาํหนด 
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4.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิสําหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง : ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives 
ที่ underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกับทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สํานกังาน
กําหนด 
5.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives : บริษัทจัดการต้องจดัใหม้ีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
 5.1  ให้คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันท่ี 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน  ท้ังนี้ ในกรณีที่วันดงักล่าวเป็นวันหยุดทาํการของบรษิัทจดัการ  ใหค้ํานวณและแจ้งมูลค่ายตุิธรรม
ภายในวันทําการถัดไป 
 5.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคํานวณและ
แจ้งมูลคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทันที 
 5.3  คู่สัญญาอีกฝา่ยหนึ่งยินยอมให้มกีารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได ้
6.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives : บริษัทจัดการตอ้งปฏิบตัิตามเงือ่นไขดังนี ้
 6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเทา่นั้น 
 6.2  เข้าเป็นคู่สัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทยีบเคยีงกับธุรกรรมอย่างหน่ึงอยา่งใด 
ดังนี ้
 6.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงด้านเครดิตทีเ่กี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชําระหนีต้าม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความ
เส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะต้องชาํระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อ
ประกันความเส่ียงครบกําหนดทนัที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะส้ินสุดในวันครบกาํหนดตามปกติ)  ทั้งนี้ ไม่วา่ 
obligation จะมีเพยีงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกําหนดให้ผู้ขาย
ประกันความเส่ียงมีหน้าที่ชาํระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to 
Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชําระราคา
กันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกดิ credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม 
(Proportionate Credit Default Swap) 
 6.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงของสินทรัพย์อ้างองิที่เกิด
จากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะจา่ยผลตอบแทน
ในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตวัที่อา้งองิกับอัตราดอกเบี้ยตามทีจ่ะตกลงกัน และส่วนท่ีลดลง (ถ้ามี) ของมูลคา่ยุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไมเ่กิด credit event) 
 6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื่นตามที่สํานกังานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงทีม่ีลักษณะดังนี้ 
 6.3.1  มีผลใช้บงัคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอื่น 
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  6.3.2  ไม่มีข้อกาํหนดที่ทําให้สิทธิที่กําหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้น
อ้างองิเส่ือมเสียไป 
 6.3.3  ไม่มีข้อกาํหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา 
 
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในตา่งประเทศ: 
            ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในตา่งประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญา
ในประเทศทีม่ีหน่วยงานกํากับดแูลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  
 
ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิทั่วไป  
1. ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก ่
 1.1 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 
 (1)  พันธบัตร 
 (2)  ตั๋วเงินคลัง 
 (3)  ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทาํนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม (1) – (2) ตามที่สํานักงานกาํหนดเพิ่มเติม 
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 
 ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดงันี้ 
 2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื่อนไขทีท่ําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุนในตราสาร 
 2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็นตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ที่มเีงื่อนไขหา้มเปล่ียนมอืแต่กองทุนไดด้ําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกีารท่ีกฎหมายกาํหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสาร
ได้)  
 2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อยา่ง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายตุิธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือไดซ้ึ่งจัดทําตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 2.4 ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนในตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใช้เงินที่ออกตราสารดังกลา่วเพื่อชาํระหนีก้ารคา้ ตั๋วแลกเงิน หรือ
ตั๋วสัญญาใชเ้งินดงักลา่วต้องมกีารรับอาวัลหรือรับรองโดยบคุคลดังนี้ 
  2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
  2.4.2 สถาบันการเงินตา่งประเทศที่มีลักษณะทํานองเดยีวกับผู้รบัฝากตาม 2.4.1 
 ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวตอ้งเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่ังจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทัง้จาํนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถา้
มี) ตามที่ระบุไวใ้นตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเ้งินด้วย 
 
ส่วนที่ 2 :  ทรัพย์สินประเภทหนว่ย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ 
ต้องมคีุณสมบัติและหลักเกณฑใ์นการลงทุนดงันี ้



 22 

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินท่ัวไปในส่วนที่ 1 ข้อ 
2.1 - 2.3  
2.  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่เป็นดังนี ้
 2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่ํากับดูแลดา้นหลักทรัพย์และตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพยซ์ึ่งเป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  
 2.2  CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกาํกับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO   
3. ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการใหค้วามคุ้มครองผู้ลงทุนอยา่งเพียงพอท้ังนี้ ตามรายชื่อประเทศ
ที่สํานักงานกําหนด 
4  ในกรณเีป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไวเ้ฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเทา่นั้น และมีนโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน 
CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองคําที่ลงทุนในทองคําแทง่) 
 4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกับที่กองทุน (investing fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน
มากกวา่หรือเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น 
 4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วธิีคํานวณตามสัดสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit 
ของกองทุน (investing fund) นั้น 
 4.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วธิีคํานวณตามสัดสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit 
สําหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุน (investing fund) นั้น 
 4.4  มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ กองทุน (investing fund) นั้น 
5.  กรณีที่กองทุนท่ีไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุน CIS ต่างประเทศซึง่ถูกลงทุน (invested MF) 
ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทํานองเดยีวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจดัการต้องจัดให้มีการเปดิเผยข้อมูล เหตุผล
ความจาํเป็น และคา่ธรรมเนยีมทีเ่กี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกลา่วไวใ้นหนังสือชีช้วนด้วย 
 
ส่วนที่ 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบนัการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงนิฝาก  
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 
(1)  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกจิสถาบันการเงิน  
(2)  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศัย  
(3)  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
(4)  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทาํนองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3)  
 
ส่วนที่ 4 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดังนี ้
1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังนี้ 
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 1.1  ทองคํา 
 1.2  underlying อื่นตามที่สํานกังานกาํหนดเพิ่มเติม 

ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคา
ของ derivatives เท่านั้น  ท้ังนี้ ราคาของ underlying อื่นท่ีไม่ใชด่ชันี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว 
ต้องเป็นที่ยอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายดว้ย 
2.  เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 
 2.1  กรณีกองทุน ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ 
 2.2  เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้  
 2.2.1  derivatives on organized exchange 
 2.2.2 OTC derivatives ในตา่งประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ 
derivatives ที่อยู่ภายใต้การกํากบัดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลดา้นหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ 
IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE 
 2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการชาํระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินคา้นั้นก็ตาม 
3.  หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพยสิ์นท่ีเพียงพอต่อการชาํระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
 บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนท่ีเพียงพอตอ่ภาระท่ีกองทุนอาจต้อง
ชําระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สํานักงาน
กําหนด 
4.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิสําหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 
 ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเส่ียง การลงทุนใน 
derivatives ดังกลา่วต้องเป็นไปตามที่สํานกังานกาํหนด 
5.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
 บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
 5.1  ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันท่ี 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยดุทําการของบริษัทจัดการ ใหค้ํานวณและแจ้งมูลคา่ยตุิธรรม
ภายในวันทําการถัดไป 
 5.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคํานวณและ
แจ้งมูลคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทันที 
 5.3  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มกีารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได ้
6.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
 บริษทัจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี ้
 6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเทา่นั้น 
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 6.2  เข้าเป็นคู่สัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทยีบเคยีงกับธุรกรรมอย่างหน่ึงอยา่งใด 
ดังนี ้
 6.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงด้านเครดิตทีเ่กี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชําระหนีต้าม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความ
เส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะต้องชาํระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อ
ประกันความเส่ียงครบกําหนดทนัที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะส้ินสุดในวันครบกาํหนดตามปกติ)  ทั้งนี้ ไม่วา่ 
obligation จะมีเพยีงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกําหนดให้ผู้ขาย
ประกันความเส่ียงมีหน้าที่ชาํระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to 
Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชําระราคา
กันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกดิ credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม 
(Proportionate Credit Default Swap) 
 6.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงของสินทรัพย์อ้างองิที่เกิด
จากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะจา่ยผลตอบแทน
ในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตวัที่อา้งองิกับอัตราดอกเบี้ยตามทีจ่ะตกลงกัน และส่วนท่ีลดลง (ถ้ามี) ของมูลคา่ยุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไมเ่กิด credit event) 
 6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื่นตามที่สํานกังานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงทีม่ีลักษณะดังนี้ 
 6.3.1  มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอื่น 
  6.3.2  ไม่มีข้อกําหนดที่ทําให้สิทธิที่กําหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้น
อ้างองิเส่ือมเสียไป 
 6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา 
 
3.14. อัตราส่วนการลงทนุในหลักทรัพยห์รือทรัพย์สนิอืน่ เพื่อเปน็ทรัพย์สนิของกองทุนรวม : 
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุน หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาการลงทุนให้
เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยก่อนการดําเนินการ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที่
ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
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ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จํากดัอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ   

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป  
 
ไม่จํากดัอัตราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment gradeแต่ต่าํกว่า 2 อันดับ
แรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ในประเทศ  ไม่เกิน 10%  
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงันี้ 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกัน 
 (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ีวตัถุประสงค์ เพือ่การ
ดําเนินงานของกองทุน) 

ไม่เกิน 20%1 

5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี้ท่ีผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคาร
พาณิชยต์่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปดิเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีกาํหนดชาํระหนี้ ≤ 397 วัน นับแตว่ันท่ีลงทุน 
และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกลา่ว
เป็นบุคคลดงันี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดติฟองซิเอร ์ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตร  และสหกรณ์ 
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออก    และนําเข้าแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า 
(1)  10% หรือ 
(2) น้ําหนักของตราสารท่ีลงทุนใน 
benchmark + 5% 
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5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย ์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย 
5.4 มี credit rating อยู่ระดับ investment grade 
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวันชาํระหนี้> 397 วัน นับแต่วนัท่ีลงทุน 
ต้องขึ้นทะเบยีนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สินดังนี้  
6.1  ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
6.1.1  เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา
สารน้ันในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายตา่งประเทศ (แต่ไม่
รวมสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศทีไ่ด้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย) 
6.1.2  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade   
6.1.3 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนใน SET หรือในตลาดหลักทรพัย์
ต่างประเทศ 
6.1.3.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมลูเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกีําหนดวันชาํระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันท่ี
ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตรา
สารดังกลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี้  
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มี  
ลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.1 – 6.1.3.2 
6.1.4 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวันชําระหนี้ > 397 วัน นับตั้งแตว่ันท่ี
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบยีนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.2  ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.2.1  reverse repo  
6.2.2  OTC derivatives 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า 
(1)  10% หรือ 
(2)  น้ําหนักของทรัพย์สินใน 
benchmark + 5% 
 

1 หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในตา่งประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ตา่งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale  
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หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกาํหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 
แล้วแต่กรณี 1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน 2.  Derivatives on organized 
exchange 
 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกันหรือการ

เข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดงักล่าว  
ไม่เกินอัตราใดอตัราหน่ึงดังนี้ 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ําหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกาํหนดเกี่ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุน 2.  Derivatives on organized exchange 

 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใช้เงิน ที่นิติ

บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบคุคลดังกล่าว) 
เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 
1.2 ธนาคารพาณชิย ์
1.3 บริษัทเงินทุน 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนได้รบัโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives)  

- รวมกันไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบ
ปีบัญชี  
- อัตราขา้งต้นไม่ใชก้ับกองทุนที่
อายุกองทุนคงเหลือ < 6 เดือน 
ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้ง
โครงการ > 1 ปี  
 

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 20% 
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน ไม่เกิน 25% 
4 Reverse repo  ไม่เกิน 25% 
5 Securities lending  ไม่เกิน 25% 
6 derivatives ดังนี ้

hedging limit :   
การเขา้ทําธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 

  
ไม่เกินมูลคา่ความเส่ียงทีม่ีอยู่ 
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หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกาํหนดเกี่ยวกับ 
product limit  
 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สียในกิจการที่ลงทนุ (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
1 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุนของผู้ออกรายใดรายหนึง่ (ไม่รวมถึงตราสารหนี้

ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
หน้ีสินทางการเงิน (financial 
liability)1 ของผู้ออกตราสารราย
นั้น ตามที่เปดิเผยไวใ้นงบการเงนิ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด 
ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมี
หน้ีสินทางการเงินท่ีออกใหมก่่อน
ครบรอบระยะเวลาบัญชถีัดไปและ
ยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด 
บริษัทจัดการอาจนํามูลค่าหน้ีสิน
ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหน้ีสินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสุดดว้ยก้ได้โดยข้อมูล
หน้ีสินทางการเงินน้ันจะต้องเป็น
ข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการ
ทั่วไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสาร
ไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามที่
เปิดเผยไวใ้นงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2ใหใ้ช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารตามขอ้นี้ของผู้ออกรายนั้นเปน็
รายครั้ง เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตรา
สารได้มีการยื่นแบบ filling ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ 
1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตรา
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สารตามขอ้นี้โดยเป็นตราสารท่ี
ออกใหม่และม ีcredit rating อยู่
ในระดับต่าํกว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให้ 
บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้าร
จัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกันไมเ่กิน  1ใน 3 ของมูลคา่
การออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีที่
ผู้ออกตราสารได้มกีารยื่นแบบ 
filing ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณี
เป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดังนี ้
1 ธนาคารพาณชิย์ บริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเครดติฟองซเิอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน 
2 ธนาคารออมสิน 
3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4 ธนาคารเพื่อการเกษตร  และ
สหกรณ ์
5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่
อาศัย 
6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย 
7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นําเขา้แห่งประเทศไทย 
8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9 บริษัทหลักทรัพย ์
10 สถาบันการเงินระหวา่งประเทศ
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ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11 สถาบันการเงินตา่งประเทศทีม่ี
ลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตาม 1-9)  

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย 
CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออก
หน่วยนั้น  
- อัตราขา้งต้นไม่ใชก้ับการลงทุน
ดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของ
กองทุนที่มีลักษณะครบถว้น ดังนี ้
โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน 
(1.1) มีขนาดเล็ก 
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่
เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวง
กว้าง 

หมายเหตุ : 1หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน
การบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอม รับในระดับสากล เช่น 
International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle 
(US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถงึกรณียงัไม่ครบกาํหนดการจัดทาํงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 
 
ส่วนที่ 5 : การด าเนนิการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทนุขาดคุณสมบตัิหรือการลงทนุไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทนุ 
“หน่วยของกองทุนต่างประเทศ” หมายความวา่ ตราสารหรือหลักฐานซึง่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะเจา้ของหรือผู้รับประโยชน์
ตามโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตา่งประเทศ ไม่ว่าโครงการจัดการลงทุน
ดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด” 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ีลงทุนมีคุณสมบัติที่เปล่ียนแปลงไปจนเป็น
เหตุให้ขาดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดาํเนินการดังต่อไปนี้ 
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(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน3 วันทําการนับแต่วันท่ีเกิดกรณีดังกลา่ว ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ที่บริษัท
จัดการ 
(2)  จําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกวา่
ระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบตัิ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนน้ี  
 (3)  เมื่อบริษัทจดัการสามารถจาํหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคณุสมบัต ิหรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัตมิคีุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทาํรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จาํนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จาํหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแต่กรณี และให้จัดสง่
รายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแตว่ันท่ีเกิดกรณีดังกลา่ว 
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อ 1(2) บริษัทจัดการต้องจัดทาํรายงาน
ข้อมูลตามข้อ 1(1) พร้อมสาเหตทุี่ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดงักล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 
 
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม่ บริษัทจัดการตอ้งดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกลา่วต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแตว่ันครบระยะเวลาดงักล่าว 
ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไวท้ี่บริษัทจัดการ 
(2)  ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กาํหนด 
(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชนข์องผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ตอ้งไม่
เกินระยะเวลาดังนี้  เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนน้ี 
(ก)  30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไมเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ํานวณตามประเภททรัพย์สิน 
(product limit)  สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 3.14 ส่วน
ที่ 3 ในข้อท่ี 1 
(ข)  90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกลา่ว สําหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ 2 (3) (ก) ในส่วนน้ี  
(4)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กําหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัทํารายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
แล้วแต่กรณี และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3  วันทําการนับแต่วันท่ีสามารถแก้ไขจนเป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนนั้น 
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ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กําหนดตามข้อ 2 (3)(ก)(ข) บริษัทจัดการต้องทํา
รายงานข้อมูลตามข้อ 2 (1) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เปน็ไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 
  
(5)  ในกรณีท่ีกองทุนมีหุ้นของบรษิัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ี
ลงทุน (concentration limit) ตามที่กําหนดใน ข้อ 3.14 ส่วนท่ี 4  นอกจากการปฏิบัตติามข้อ (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังนี้ดว้ย 
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนทีเ่กินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแตก่รณีจาํเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน 
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอาํนาจควบคุม หรือยื่นคาํขอผ่อนผันการทําคาํเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบรษิัทดงักล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถงึหรือข้าม
จุดที่ต้องทําคาํเสนอซือ้ 
 
3. ในกรณีการลงทุนของกองทุนเป็นการลงทุนในหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทนุต่างประเทศมีอตัราส่วนการ
ลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับอตัราส่วนการ
ลงทุนดังกลา่ว แตต่่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนั้นเป็นเวลา 5 วันทําการตดิกนั โดยมิได้เกดิจากการลงทุน
เพิ่ม ให้บริษัทจัดการดาํเนินการดังต่อไปนี ้
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจน
จัดเก็บสําเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวม 
(2)  ห้ามมใิห้แก้ไขเพิม่เติมโครงการเพื่อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดงักล่าวที่ได้จด
ทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทนุต่างประเทศจะเป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที่กาํหนด 
(3)  ในกรณีท่ีมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนตา่งประเทศที่มีผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ
กองทุนดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษทัจัดการกองทุนรวมตามภาคผนวก 6 และมีการเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยอื่นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถอืหน่วยลงทุนในลกัษณะทีซ่้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุน
ต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจง้เป็นลายลักษณ์อกัษรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกบัความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง
ดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมหรือค่าใชจ้่ายนั้น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลา
ดังกล่าว 
(4)  ในกรณีท่ีอัตราส่วนการลงทนุของกองทุนรวมฟีดเดอรเ์ป็นไปตามทีก่ําหนดแลว้ ให้จดัทํารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จาํนวน 
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีอัตราสว่นเปน็ไปตามที่กาํหนด และจัดส่งรายงานต่อผู้ดแูลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแตว่ันท่ีอตัราส่วนการลงทุนเป็นไปตามกาํหนด 
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4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ําหนดแต่ต่อมามกีรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามสว่นท่ี 5 ข้อ 2 หรือข้อ 3 ในส่วนน้ี แล้วแตก่รณีโดยอนุโลม  
 (1)  กรณีที่กองทุนมกีารลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรพัย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดมินั้น 
 (2)  กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 
 
5. ในกรณีท่ีมเีหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื่นใดทําให้บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาํหนดในส่วนท่ี 5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3)(ข) หรือบริษัทจัดการมคีวามเห็นวา่การดําเนินการดังกล่าวจะไมเ่ป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใชดุ้ลยพินิจดาํเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคาํนึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทุน
เป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกีย่วกับการดาํเนินการของบรษิัทจดัการในเรื่องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงักล่าว ท้ังนี้ ในการจัดส่ง
รายงานดงักล่าวใหก้ับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดาํเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทน
ได้ 
 
ส่วนที่ 6 : การด าเนนิการเมื่อการลงทนุไม่เปน็ไปตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบ่งประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดงัต่อไปนี้  
(1)  จัดทํารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแตว่ันท่ีไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุน  ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาํหนดในข้อ 2 ในส่วนน้ี 
2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจดัการ
ดําเนินการแก้ไขสัดสว่นการลงทนุของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันท่ีสัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกลา่ว 
 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มวีิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลง
ทุนเดิมในการท่ีจะออกจากกองทนุรวมก่อนท่ีการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดงักล่าวต้อง
มีระยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมแล้ว บริษัทจดัการต้องงดเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทนุทุกรายจนกวา่การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคับ และในกรณีท่ีครบกําหนด 90 วันนับแตว่ันท่ีสัดส่วนการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเตมิ 
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4. การแบ่งชนดิหนว่ยลงทุน (Class of Unit) : 
4.1. การแบ่งชนิดหนว่ยลงทุน : ไม่ม ี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหนว่ยลงทุน : ไม่ม ี

4.3. รายละเอยีดเพิม่เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 
 

5. การเสนอขายหนว่ยลงทุนคร้ังแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั้งแรก : 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหร่ือรับซื้อคนื 
 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั้งแรก : 
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้าม)ี ทั้งนี ้หากยอดรวมการส่ังซื้อมมีูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อน
ส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก และ/หรือ เต็มตามจํานวนวงเงินท่ีได้รับจัดสรรจากสาํนักงาน ก.ล.ต. หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายครัง้แรกก่อนครบกําหนดระยะเวลา โดยบริษัท
จัดการจะปิดประกาศให้ทราบทีสํ่านักงานของบรษิัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง 
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการส่ังซื้อหนว่ยลงทุนผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมลูสําคัญ พร้อมกับใบคําส่ังซื้อหนว่ยลงทุน และใบเปิดบัญชีหนว่ยลงทุน (เฉพาะผู้ส่ังซื้อหน่วย
ลงทุนที่ยังไม่เคยเปดิบัญชกีองทนุรวม) ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการ
จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการไว้ ณ ที่ทําการทุกแหง่ของบริษัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนว่ย
ลงทุน โดยผู้สนใจส่ังซื้อหนว่ยลงทุนสามารถขอรับได้ทกุวันในเวลาทําการ 
 

5.2.2 วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ียังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจดัการ จะต้องดําเนินการเปดิบัญชีกองทุน พร้อมกับการส่ังซื้อหน่วยลงทุน
ในครั้งแรกกับบริษัทจัดการก่อน โดยผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอยีดตา่งๆ ใน “คําขอเปิดบัญชีกองทุน” ให้
ครบถ้วนถกูต้อง และชัดเจน และจะต้องลงลายมือชื่อในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และลงนามรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสาร
สําคัญประกอบการขอเปดิบัญช ีหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ หรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาใชเ้ป็นหลักฐานในการซื้อขายหน่วยลงทนุ หรือเป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทําธุรกรรมของผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบรษิัทจัดการ และ/หรือ เพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีแสดงมติเมื่อตรวจนับมติ
สําหรับการขอมติใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมทั้งนําใบเปิดบญัชีหน่วยลงทุน ใบคาํส่ังซื้อหนว่ยลงทุน และเงินคา่ส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนเต็มจาํนวน พร้อมหลักฐานตามข้อ 13.7 ไปท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี ้ผู้ส่ังซื้อ
จะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่าํกวา่ 2,000 บาท (สองพันบาทถว้น) ขึ้นไป 
 

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนตัง้แต ่2 คน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหนว่ยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจง้ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
เหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปัน
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ผล (ถ้าม)ี ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อตามเงื่อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือ
หน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน 
5.2.3 การรับชําระ และการเก็บรกัษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 
ผู้ส่ังซื้อต้องชําระเงินคา่ซื้อครั้งเดยีวเต็มตามจํานวนท่ีส่ังซื้อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เชค็ ดราฟต ์เช็คธนาคาร หรือ
คําส่ังจ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบัญชเีดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน โดยลงวันท่ีตามวันท่ีที่ซือ้แต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทุน ผู้ส่ังซื้อต้องขีดคร่อมเฉพาะส่ัง
จ่ายบัญชีที่บรษิัทจดัการเปิดไวเ้พื่อการนี ้ดังต่อไปนี ้
 

- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทนุ” ธนาคารไทยพาณิชย์จาํกัด (มหาชน) สาขาสีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน หรือ 
- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทนุ” ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขา จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร ์บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทนุ” ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ บัญชีประเภทกระแส
รายวัน 
- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทนุ” ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) สาขาสํานักงานใหญ ่บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทนุ” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาบางรัก บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
- “บลจ. ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทนุ” ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขายอ่ยสีลม ซอย 15 บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
- “บลจ.ฟิลลิป” ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สาขาสีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
 

หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกาํหนดให้เป็นบัญชีที่รับชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน และระบุ ชื่อ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้
ส่ังซื้อหน่วยลงทุน เพื่อความสะดวกในการตดิต่อไวด้้านหลังเชค็ หรือดราฟต์นั้นดว้ย 
 

ทั้งนี ้การชาํระคา่ซื้อหนว่ยลงทุนที่ไม่ใช่การชาํระดว้ยเงินสด ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะต้องสามารถเรยีก
เก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในวัน และเวลาเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงข้อมูลเกี่ยวกบับัญชีที่รับชําระคา่ซื้อหนว่ยลงทนุดังกล่าวโดยไมถ่ือวา่
ปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแสดงข้อมูลท่ีเป็นปจัจุบันในหนงัสือชี้ชวนส่วน
สรุปสาระสําคัญ 
 

หลังจากที่บริษัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รบัชําระเงินคา่ซื้อหนว่ยลงทุนจากผู้ส่ังซื้อแล้ว ผู้ส่ังซื้อจะได้รับ
หลักฐานการรับชําระเงินค่าส่ังซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐานให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีที่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนส่ง
คําส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ ทั้งนี้การส่ังซื้อหนว่ยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต ์เชค็ธนาคาร หรือคําส่ังจา่ยเงินธนาคารดังกล่าว และได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
เต็มจํานวนแล้ว 
 

ผู้ส่ังซื้อที่ได้ชําระเงินค่าส่ังซื้อหนว่ยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคาํส่ังซื้อหนว่ยลงทนุน้ันได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบรษิัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
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เงินท่ีได้รับจากการส่ังซื้อหนว่ยลงทุนจะเก็บรักษาไวใ้นบัญชเีงินฝากประเภทออมทรัพยใ์นนามของบัญชีส่ังซื้อ หรือบัญชี
กองทุนที่บริษัทจดัการเปิดขึ้นที่ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งดอกผลในชว่งระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
5.2.4 วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุน 
ในกรณีท่ีมีการส่ังซือ้หน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะได้รบัหน่วยลงทุนตามที่ส่ังซื้อ
หลังจากที่ไดช้ําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จาํนวนแล้ว 
 

แต่หากในกรณีท่ีมกีารส่ังซื้อหน่วยลงทุนเกินกวา่มูลคา่เงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการส่ังซื้อโดย
ใช้หลักการ “ส่ังซื้อก่อน ได้ก่อน” ตามวันเวลาที่ได้รับคาํส่ังซื้อหนว่ยลงทุน ในกรณีท่ีส่ังซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีมูลคา่
เงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลคา่เงินทุนของโครงการคงเหลือที่มีอยู่
ทั้งหมดตามสัดสว่นมูลคา่ที่ส่ังซื้อ (Pro Rate) ให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกัน 
 

ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรร หรือไม่จัดสรรตามวธิีการท่ีบริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

5.2.5 การคืนเงนิค่าสั่งซื้อแก่ผู้สั่งซื้อหนว่ยลงทนุ 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทุนครัง้แรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถงึ 35 ราย บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุน และแจ้งใหสํ้านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทุน และคืนเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุน
และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินท่ีได้รับจากการจาํหน่ายหนว่ยลงทุนให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1เดือนนับตั้งแต่วันถดั
จากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินคา่ส่ังซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงิน 
และผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลานั้นได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชาํระดอกเบี้ยใน
อัตราไม่ต่าํกว่าร้อยละ 7.5 ต่อป ีนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลานั้นให้ผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทนุในการคํานวณมูลคา่หน่วย
ลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึง่ ให้ใช้ราคาตามมูลคา่ที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคาํนวณ เว้นแต่บริษัทจัดการ
จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดําเนินการเป็นประการอื่นได้ 
 

5.2.6 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
ไม่มี 
 

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปดิบัญช ี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจาํตวั พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้
(1) กรณีบุคคลธรรมดา 
(ก) สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรือ 
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวขา้ราชการ หรือ 
(ค) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 
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(2) กรณีนิติบุคคล 
(ก) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์
(ข) สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบรษิัท 
(ค) ตัวอยา่งลายมือชื่อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และเงือ่นไขในการลงนาม 
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้าม)ี 
(จ) สําเนาบตัรประจาํตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 
 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหร่ือรับซื้อคนื 
 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 
สําหรับการกาํหนดราคาขายหนว่ยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลคา่หน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวันทําการขายหนว่ยลงทุน

บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นเกณฑใ์นการคํานวณราคาขายหนว่ยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน

ดังกล่าวเป็นราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
 

ทั้งนี ้หลักเกณฑก์ารคาํนวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 16 เรื่อง “วิธีการคาํนวณ กําหนดเวลาในการคาํนวณ 
และการประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ ์และวิธกีารดาํเนินการในกรณีที่
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง” 
 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนระหวา่งเวลา 8.30 – 14.30 น. โดยบริษัทจดัการจะกําหนดวันเริ่มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน 
นับตั้งแตว่ันถัดจากวันจดทะเบยีนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทนุ และใบค าขอเปิดบัญชีกองทนุ 
ผู้สนใจลงทุนสามารถตดิต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคาํส่ังซื้อหนว่ยลงทุน ใบคาํขอเปิดบัญช ีและคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั พร้อมใบคําส่ังซื้อหนว่ยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทนุรวมไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ 
. 

6.2.2 วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
 

6.2.2.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถ้าม)ี 
ผู้ลงทุนจะต้องสั่งซื้อโดยระบเุป็นจํานวนเงินไมต่่ํากวา่ 2,000 บาท ขึ้นไป โดยกรอกรายละเอยีดตา่งๆ ในใบคาํส่ังซื้อ และ
สําหรับผู้สนใจลงทุนที่ยังไมเ่คยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการ จะต้องทําการเปิดบัญชกี่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิด
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บัญชีให้ครบถว้นชดัเจน พร้อมแนบเอกสารตามข้อ 5.2.7 ทั้งหมดมายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนใน
การส่ังซื้อ ผู้ส่ังซื้อรับรองที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามจํานวนท่ีส่ังซื้อ หรือน้อยกวา่ที่ส่ังซื้อไว้ตามที่บริษัทจัดการจะพิจาณาจัดสรรให้
โดยไม่เปล่ียนแปลง หรือเพิกถอนการส่ังซื้อดังกล่าว และยินยอมรบัเงินคืนโดยไมม่ีดอกเบี้ยในกรณทีี่ไม่ได้รับการจัดสรรตาม
จํานวนที่ส่ังซื้อ 
 
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามจาํนวนทัง้หมดที่มีคาํส่ังซื้อหนว่ยลงทุนในวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุน
ที่กําหนดไวใ้นโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอืน่ใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธใินการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื้อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื่อง เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
 

ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนสามารถยื่นเอกสารการส่ังซื้อหน่วยลงทุน และชําระเงินคา่ส่ังซื้อหนว่ยลงทุนด้วยตนเอง หรือทางโทรสาร 
(ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจดัการแล้ว) ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ผู้
ส่ังซื้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจดัการภายใน 7 วันนับแต่วัน ที่มีการส่งคาํส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทั้งนี้ หากปรากฎในภายหลังว่าขอ้ความหรือข้อมูลตามโทรสารและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน 
หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)แล้ว บริษทัจัดการจะถือว่าผู้ส่ังซื้อได้ใหค้วามเห็นชอบกับบริษัทจัดการในการดําเนินการตามข้อมูลที่
ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)นั้นแล้ว  
 

กรณีผู้ส่ังซิ้อหน่วยลงทุนส่งคาํส่ังซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หากข้อมูลไม่
สมบูรณ ์และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าดว้ยเหตใุดกต็าม 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดําเนินการขายหนว่ยลงทุนดังกล่าว ให้แก้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
 

เมื่อเจ้าหน้าที่ของบรษิัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ได้ตรวจสอบเอกสารการส่ังซื้อ และเงินคา่ส่ังซื้อวา่
ครบถ้วนถกูต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีเจ้าหน้าที่ได้ลงนามรับรองให้กับผู้ส่ังซื้อไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นใน
กรณีที่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนส่งคาํส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือเป็นไปตามวิธกีารท่ี
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกาํหนด 
 
6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอม็ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื้อขายหน่วย
ลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นคําขอใช้บริการ 
 
คําส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านเอทเีอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ส่ังซื้อได้ทาํรายการส่ังซื้อหนว่ยลงทุน และบริษัทจัดการได้รับเงินคา่ส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีท่ีบริษัทจัดการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําส่ังซื้อหน่วย
ลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบรษิัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
 



 39 

ในกรณีท่ีมีข้อขดัข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตใุห้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินคา่ส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกลา่ว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได ้ให้ถือว่ายังไมม่ีการทํารายการการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านเอทเีอ็มนั้น บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทเีอ็มยอมรบั และผูกพันตามเงื่อนไข และวิธกีารท่ีกาํหนดไวใ้นคําขอใช้
บริการ และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถงึการยอมรับความเส่ียงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอัน
เนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ 
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเริ่มรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านเอทเีอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไวท้ี่สํานักงานของบรษิัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี ้บริษัทจัดการดําเนินการ
แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วัน 
 
6.2.2.3 TELE-BANK 
บริษัทจัดการจะรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ถือหน่วยลงทนุจะต้องลงนามในคาํขอใช้
บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคาํขอใช้บริการ 
 

คําส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ส่ังซือ้ได้ทํารายการส่ังซื้อหน่วยลงทุน และบริษัท
จัดการได้รับเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีท่ีบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนน้ันได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพเิศษ 
 

ในกรณีท่ีมีข้อขดัข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท ์จนเปน็เหตุให้บรษิัทจัดการไม่สามารถรับเงินคา่ส่ังซื้อหนว่ยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือวา่ยังไมม่ีการทํารายการการส่ังซื้อหนว่ยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั้น 
 

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหนว่ยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับ และ
ผูกพันตามเงื่อนไข และวิธีการท่ีกําหนดไวใ้นคาํขอใช้บริการ และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่ง
รวมถงึการยอมรับความเส่ียงใดที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ 
 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเริ่มรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 

ทั้งนี ้บริษัทจัดการดาํเนินการแจง้ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วัน 
 

6.2.2.4 ไปรษณีย์ลงทะเบียน 

บริษัทจัดการอาจรับคาํส่ังซื้อหนว่ยลงทุนผ่านไปรษณยี์ลงทะเบยีนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัท
จัดการกําหนด 
 

คําส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณยี์ลงทะเบียนน้ันจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าส่ังซื้อ
หน่วยลงทุน และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ โดยผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําส่ังซื้อหน่วยลงทุน
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นั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะทาํรายการซื้อหนว่ยลงทุนตามคําส่ังซื้อหน่วย
ลงทุนที่ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันท่ีบริษัทได้รับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุน และได้รับเงินคา่ส่ังซื้อหนว่ย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว 
 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเริ่มรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สํานักงานของบริษัทจดัการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้
บริษัทจัดการดาํเนินการแจง้ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 
 
6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เนต็ โดยผู้ถอืหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคาํขอใช้บริการซื้อขายหน่วย
ลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไวใ้นคําขอใช้บริการ 
 

คําส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ส่ังซื้อไดท้ํารายการส่ังซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการได้รับเงินคา่
ส่ังซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษทัจัดการสามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาํส่ังซื้อหนว่ย
ลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบรษิัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
 

ในกรณีท่ีมีข้อขดัข้องของระบบอินเตอร์เน็ต จนเป็นเหตุให้บรษิัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได ้ให้ถือว่ายังไมม่ีการทํารายการการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เนต็นั้น 
 

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหนว่ยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอรเ์น็ตยอมรับ และผูกพันตามเงื่อนไข และ
วิธีการท่ีกําหนดไว้ในคาํขอใช้บรกิาร และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเตมิเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความ
เส่ียงใดๆ ที่อาจเกดิขึ้นเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ 
 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเริ่มรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางอินเทอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สํานกังานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี ้บริษัท
จัดการดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วัน 
 
6.2.2.6 หักบัญช ี
ไม่มี 
 

ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเตมิ ช่องทางเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั้งแรก รวมถึงบริการใดๆ ที ่จะเป็นผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วซึง่
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วันก่อนวันทีม่ีการเปล่ียนแปลงดังกลา่วผ่านเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการ (www.phillipasset.co.th) 
 

6.2.3 การรับช าระ และการเกบ็รักษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ 
บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้าม)ี 

http://www.phillipasset.co.th/
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(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนครัง้เดยีวเต็มจํานวนท่ีส่ังซื้อ โดยชาํระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน 
เช็ค ดราฟต ์เช็คธนาคาร เรียกเกบ็เงินได้ในเขตหกับัญชีเดียวกับสํานักงานของบรษิัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนที่รับคําส่ังซื้อภายในวันทาํการขายหน่วยลงทุนเทา่นั้น หรือวิธอีื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ หรือกําหนดเพิ่มเติม โดยจะต้อง
ลงวันท่ีที่ส่ังซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจา่ย โดยบัญชีดงักล่าวเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการเปิดไวเ้พื่อการน้ี
ดังต่อไปนี ้
 

- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทนุ” ธนาคารไทยพาณิชย์จาํกัด (มหาชน) สาขาสีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทนุ” ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขา จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร ์บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทนุ” ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาย่อยสีลม ซอย 22 บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทนุ” ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) สาขาสํานักงานใหญ ่บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทนุ” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาบางรัก บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทนุ” ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขายอ่ยสีลม ซอย 15 บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
- “บลจ.ฟิลลิป” ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สาขาสีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
 

ทั้งนี ้บริษัทอาจจะมกีารเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีส่ังซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 
(2) ในกรณีท่ีเงินโอน เชค็ ดราฟต ์เช็คธนาคาร หรือคําส่ังจา่ยเงินธนาคารท่ีผู้ส่ังซื้อชาํระค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทาํการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีเงินโอน เชค็ ดราฟต ์เช็คธนาคาร หรือคําส่ังจ่ายเงินธนาคารท่ีผู้ส่ังซื้อ
ชําระคา่ซื้อหนว่ยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นครั้งแรกไม่วา่ด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกคํา
ส่ังซื้อนั้นๆ และจะดาํเนินการนําส่งเช็ค หรือดราฟต์นั้นคืนแก่ผู้ส่ังซื้อภายในวันทําการถัดจากวันท่ีได้รับเช็ค หรือดราฟต์นั้นคืน
จากธนาคารผู้เรียกเก็บ 
(3) ในการชําระค่าซื้อหน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีจัดตั้งโดยบริษัท
จัดการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนตอ้งชําระด้วยเงินจนเต็มจาํนวนจะหักกลบลบหนี้กับบริษัท
จัดการไม่ได ้
(4) ผู้ลงทุนที่ส่ังซื้อหน่วยลงทุน และได้ชําระคา่ซื้อหนว่ยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทนุ และขอคืนเงินคา่ส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนไม่ได ้
 
6.2.4 การจัดสรรหนว่ยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนท้ังหมดที่มคีําส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวันทาํการซื้อขายหนว่ยลงทุน และ
เพิ่มจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีขายในวันทําการถัดจากวันที่มกีารคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทนุน้ันท่ีบริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการคาํนวณ
มูลค่า และราคาดงักล่าวจากสํานักงาน ก.ล.ต. และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกดิขึ้นหลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
บันทึกขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดย
บริษัทจัดการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทาํการขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาขายหนว่ยลงทุน บวก
ด้วยค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุน (ถ้าม)ี 
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ในกรณีที่มีการส่ังซือ้หน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่ได้รับอนุมตัิจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการส่ังซื้อก่อนได้ก่อตามวันท่ีได้รับใบคาํ
ส่ังซื้อพร้อมเงินคา่ซื้อเต็มจํานวน 
 

ในกรณีท่ีการส่ังซื้อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจดัสรรตามสัดส่วนที่ซื้อเข้ามา ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
จัดสรร หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วน หรือทั้งหมดก็ได ้โดยไม่จําเป็นต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 
 
 

6.2.5 การคืนเงนิค่าซื้อหนว่ยลงทุน 
ในกรณีท่ีผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทุนไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุนไมว่่าทั้งหมด หรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดาํเนินการคืนเงินชาํระ
ค่าซื้อในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ย โดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจา่ยชื่อผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัทีอ่ยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันท่ีบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรนั้น 
 

6.2.6 เงื่อนไขอืน่ๆ ในการขายหนว่ยลงทนุ 
6.2.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดการขายหน่วยลงทุนชั่วคราว หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่า หากขาย
หน่วยลงทุนเพิม่เตมิจะก่อใหเ้กิดปัญหาในการบริหาร และจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดาํรงสัดส่วนตามทีก่ฎหมาย
กําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไมส่ามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนได้หรือ
ก่อให้เกิดผลเสียหายแกก่องทุนรวม ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทาํการหยุดการขายหนว่ยลงทุน 
โดยจะตดิประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
6.2.6.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหน่ึง โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ส่ังซื้อก่อนการ
ดําเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีที่เอกสาร หรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจรงิ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน 
หรือกรณีท่ีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยวา่การซื้อหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน 
(2) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือ จํานวนเงินของการส่ังซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี ้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน 
6.2.6.3 ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนต้องชําระคา่ซื้อหนว่ยลงทุนท้ังจาํนวนด้วยเงิน ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหนว่ยลงทุนของ
กองทุนอื่นภายใตก้ารจดัการของบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ บริษัทจัดการอาจดาํเนินการให้มกีารหักกลบกัน
ก็ได ้
6.2.6.4 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามที่ส่ังซื้อ และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนท้ังจํานวนแล้ว 
ยกเว้นในกรณีทีก่ารส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ มีข้อจาํกัดของการจดัสรรท่ีเกิดจากวงเงินท่ีได้รับจดัสรรจากสาํนักงาน ก.ล.ต. หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจ ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาจดัสรรตามสัดส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสามารถจัดสรรได้แก่ผู้ส่ังซื้อ
หน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหนว่ยลงทุนส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรโดยไม่มีดอกเบีย้ เป็นเชค็ขีดคร่อมสั่งจา่ย
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เฉพาะผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทุน หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีธนาคารตามเลขที่บัญชีที่ผู้ส่ังซื้อได้แจ้ง
ไว้กับบริษัทจดัการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให ้ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แตว่ันถัด
จากวันทําการขายหน่วยลงทุนน้ัน 
6.2.6.5 บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลง หรือปรับปรุง เพิ่มเตมิวิธกีารชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เพือ่เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจง้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการ
และสถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 
6.2.6.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และ/หรือ เพิ่มวิธีการ วัน และเวลาทําการซื้อขายหนว่ยลงทุน
หรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรือระงับ เปล่ียนแปลง
หรือเลื่อนวัน และเวลาทาํการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เชน่ กรณีที่เกิดจากวันหยุดทาํ
การของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรือกรณีอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการรับคาํส่ังซื้อขายของกองทุนหรือ
เพื่อลดความเส่ียง ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือวา่เป็นการแก้ไขโครงการ 
 
ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะแจง้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
ยกเว้นกรณีท่ีเกิดจากปจัจัยทีค่วบคุมไม่ได ้หรือกรณีจาํเป็น และสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกลา่วโดยพลัน 
6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญช ี
ผู้สนใจลงทุนที่ยังไมเ่คยเปิดบัญชีกับบริษัทจดัการจะตอ้งขอเปิดบัญชีก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคาํขอเปดิบัญชใีห้
ครบถ้วนชดัเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 
6.2.8 วัน และเวลาทาํการขายหน่วยลงทุน 
ผู้ลงทุนสามารถทาํการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทําการซื้อขายหนว่ย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ่มทาํการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถดัจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งจะระบุไวใ้นหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปต่อไป 
6.3. การส่ังซื้อหน่วยลงทุน:  
ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
 
7. การรับซื้อคนืหน่วยลงทนุ : 
7.1. ช่องทางการรับซื้อคนืหนว่ยลงทนุ : 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 
 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคนืหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม: 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไดใ้นวัน
และเวลาทาํการท่ีบริษัทจดัการกาํหนดให้ส่งคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทนุของวันทําการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนน้ัน ที่คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคํานวณราคารับซื้อคืน หักด้วยคา่ธรรมเนยีมในการรับซื้อคืนหนว่ย
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ลงทุน (ถ้าม)ี โดยผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถส่งคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ 
เว้นแต่บริษัทจดัการจะกาํหนด หรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคําส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนได้รับหลังระยะเวลาการรับคําส่ังขายคืนหนว่ยลงทุน 
 

บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดใหม้ีการขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตัง้แตว่ันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
 

ทั้งนี้ ลายมือชื่อในใบคําขอเปิดบญัชีกองทุนรวม และ/หรือแบบฟอรมหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาํหนด บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาใชเปนหลักฐานในการซื้อและ/หรือขายคนืหนวยลงทุน หรือเปนหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทํา
ธุรกรรมของผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อใชในการตรวจสอบลายมือชื่อของผูถอืหนวยลงทุนท่ีแสดงมตเิมื่อ
ตรวจนับมติสําหรับการขอมตใิด ๆ จากผถูือหนวยลงทุน 
 

7.3. วิธกีารรับซื้อคนืหน่วยลงทุน: 
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ
 

7.4. รายละเอียดวิธกีารรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนเพิ่มเติม: 
7.4.1 วิธีการรับซื้อคนืหนว่ยลงทุน 
7.4.1.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถ้าม)ี 
ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทัจัดการจะดาํเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคาํส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคาํส่ังขายคืนให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมทั้งยื่นเอกสาร มายงับริษัทจัดการ 
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือทางโทรสารหรือไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ล่วงหน้าก่อนวันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ตามรายละเอยีดที่ระบุไวใ้นข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจาํนวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคนืในแต่ละครัง้ไม่ต่ํากวา่ 
2,000 บาท  
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนในใบคําส่ังขายคืนมากกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ใน
รายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกวา่มูลคา่
หน่วยลงทุน หักด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ซึ่งคํานวณจากจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ใน
รายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนน้ัน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทุนท้ังหมด
เท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทุนน้ัน 
 
ทั้งนี้ผู้ถือหนว่ยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วันนับแตว่ันท่ีมกีารส่งคาํส่ังขายคืนหนว่ย
ลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทั้งนี้ หากปรากฎในภายหลังวา่ข้อความหรือข้อมูลตามโทรสารและ
เอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทาง
โทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)แล้ว บริษัทจัดการจะถือวา่ผู้ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัท
จัดการในการดาํเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) นั้นแล้ว  



 45 

 
หลังจากบรษิัทจดัการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนไดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนแลว บริษัทจดัการหรือผู
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะสง่มอบสําเนาคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหผู้ถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน  
ยกเว้นในกรณีทีผู้่ส่ังซื้อหน่วยลงทุนส่งคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือเป็นไปตาม
วิธีการท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนกําหนด 
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะดาํเนินการรับคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตามจาํนวนทัง้หมดทีม่ีคาํส่ัง
ขายคืนหนว่ยลงทุนในวันทาํการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแตก่รณีตามข้อ 11 และ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดาํเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามจาํนวนทั้งหมดที่มคีําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณี
ตามข้อ 11 และ 12 โดยบริษัทจดัการจะใช้มูลคา่หน่วยลงทุนของส้ินวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทนุน้ันเป็นเกณฑใ์นการ
คํานวณราคารับซื้อคืนหนว่ยลงทนุ หักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 
กรณีเอกสารหลักฐานการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไมค่รบถ้วนไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมลูได้ไม่ว่าดว้ยเหตุใด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดาํเนินการขายคืนหนว่ยลงทุนดังกลา่ว 
และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเอกสารประกอบคาํส่ังขายเพื่อประกอบในการทํารายการเพิ่มเติมในกรณีท่ีบริษัท
จัดการเห็นสมควร 
(5) บริษัทจัดการจะดาํเนินการชาํระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วนัถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน เว้นแตก่รณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทาํการตรวจสอบรายการท้ังหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถกูต้องก็จะยกเลิกหนว่ยลงทุน
ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืน พร้อมทั้งออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษีสําหรับ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัด
จากวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(7) ในกรณีท่ีผู้ถือหนว่ยลงทุนไดย้ื่นความจาํนงในการขายคืนหนว่ยลงทุนต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนยงัไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่
ในระหวา่งการดาํเนินการของบรษิัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําส่ังขายคืนของผู้ถอืหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างวัน
ทําการใดที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไดย้ื่นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน 
ทั้งนี้การยกเลิกคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์กต็่อเมื่อได้รับการอนุมัตจิากบริษัทจดัการ 
 
 

7.4.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคาํส่ังขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด 
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บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหนว่ยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทเีอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข และวิธีการ
ที่กําหนดไวใ้นคาํขอใช้บริการ และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถงึการยอมรับความเส่ียงใดๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นอนัเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ 
 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเริ่มรับคําส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจง้ให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกวา่ 15 วัน โดยจะปดิประกาศไว้ที่สํานกังานของบรษิัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื ทั้งนี ้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 
 

7.4.1.3 TELE-BANK 
บริษัทจัดการอาจรับคาํส่ังขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และ
วิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
 

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหนว่ยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับ และ
ผูกพันตามเงื่อนไข และวิธีการท่ีกําหนดไว้แลว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึง่
รวมถงึการยอมรับความเส่ียงใดๆ ทีอ่าจเกดิขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ 
 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเริ่มรับคําส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วัน โดยจะปดิประกาศไว้ที่สํานักงานของบริษัทจดัการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน ทั้งนี ้บริษัทจัดการดาํเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วัน 
 

7.4.1.4 ไปรษณีย ์
ไม่มี 
 
 

7.4.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคาํส่ังขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการท่ีบริษัท
จัดการกําหนด 
 

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหนว่ยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตยอมรับ และผูกพันตามเงื่อนไข และ
วิธีการท่ีกําหนดไว้ในคาํขอใช้บรกิาร และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเตมิเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความ
เส่ียงใดๆ ที่อาจเกดิขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ 
 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเริ่มรับคําส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สํานกังานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี ้บริษัท
จัดการดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วัน 
 
7.4.1.6 หักบัญช ี
ไม่มี 
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7.4.2 การช าระเงินค่ารับซื้อคนืหน่วยลงทนุ 
การชาํระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี ้
(1) บริษัทจัดการจะดาํเนินการชาํระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตัง้แตว่ันถดัจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแตก่รณีตามข้อ 10 
(2) ในกรณีท่ีเป็นการโอนเงินเขา้บัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยน์อกเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
หรือวิธีพิเศษอื่นใดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเปน็ผู้รับภาระค่าใช้จา่ยจากการ
ดําเนินการดงักล่าวเอง 
(3) ในการชําระคืนคา่ขายหน่วยลงทุนโดยการโอน หรือนําเข้าบญัชีเงินฝากนี ้ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอน หรือนําเงิน
เข้าบัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจง้ไว้ไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการออกเชค็ขีดคร่อมคา่ขายคืน
หน่วยลงทุนส่ังจ่ายผู้ถอืหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูใ่นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหนว่ยลงทุนท่ีคํานวณได้เมื่อสิ้นวันทําการท่ีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑค์ํานวณราคารับซื้อคืน หักด้วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทนุจะต้องได้รับการรับรอง
จากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคนื : ทุกวันท าการ 
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคนื : 
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริ่มทําการถึง 12.00 น. ในกรณี

วันท่ีกําหนดรับซื้อคืนหนว่ยลงทนุน้ันตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ วันทําการของประเทศที่กองทุนลงทุน หรือเป็น

วันท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคาํส่ังให้บรษิัทจัดการหยดุรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทาํการถัดไป 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวันและเวลาการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยไม่ถือวา่เปน็การแก้ไขเพิม่เติมโครงการ 
 

ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 5 วันทําการ โดยจะตดิประกาศไว ้ณ ที่เปิดเผยของ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 
7.7. การขายคืนหนว่ยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน 
7.8. รายละเอยีดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 
7.9. รายละเอยีดเพิม่เติม : 
 
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ : 
 

8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ : 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหร่ือรบัซื้อคนื 
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8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : 
เมื่อบริษัทจัดการอาจจัดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบโดยปิดประกาศที่สํานกังานของบริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนบริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ี
จะหยุดรับคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรกไ็ด้ ในกรณีท่ีบริษัทพิจารณาเห็นว่าการหยุดรับคําส่ัง
สับเปล่ียนดังกลา่วจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดย
ปิดประกาศที่สํานักงานของบริษทัจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 

8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ : 
(1) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทนุ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอยีดในคําขอสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระบุจาํนวนเงิน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนท่ีต้องการสับเปล่ียนบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐาน
การรับคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐาน 
(2) การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการอาจรับคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในคาํขอใช้บริการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไว้ในคําขอใช้บริการดังกล่าว 
 

ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะแจง้วันเริม่ให้บริการและรายละเอียดของการให้บริการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวัน
เริ่มให้บริการดงักล่าวและจะปดิประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนรวมทั้งแจ้งขั้นตอนและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ๆ ไว้บนเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจัดการดว้ย ทั้งนี้
สําหรับเงื่อนไขและข้อกาํหนดอันเกี่ยวกับวธิีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการใหย้ึดตามรายละเอยีดที่กําหนดในรายละเอียด
โครงการกองทุน 
 

8.2.2 ราคาขายและราคารับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณเมื่อส้ินวันทาํการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน จะ
กําหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนโดยกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกาํหนดราคารับซื้อคนืจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุน
เมื่อสิ้นวันทําการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนหักดว้ยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) กรณีเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทําการของวันท่ีกองทุนได้รับเงินจากการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุน 
 

9. การช าระค่ารับซื้อคนื สับเปลี่ยนหนว่ยลงทนุด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอืน่แทนเงนิ: 
 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหนว่ยลงทุนเป็นเงินและจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทน  โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชาํระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรพัย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัท
จัดการได้รับมติพิเศษให้ชาํระคา่ขายคืนหนว่ยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ 
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10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคนืแก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ: 

บริษัทจัดการอาจเล่ือนกาํหนดการชําระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดได้ในกรณดีังตอ่ไปน้ี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นวา่มีเหตจุําเป็นทาํให้ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยังไม่ไดช้ําระเงินคา่ขายคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน บริษัทจัดการพบวา่ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถกูต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจาก
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคดิเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ี
ถูกต้อง 
(3) มีคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหนว่ยลงทุนท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเปน็อัตราตัง้แต่รัอยละ 0.5 
ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 
 

การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทุนตามข้อ (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชาํระเงินค่า
ขายคืนหนว่ยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันทําการถัดจากวันท่ีมีคาํส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนน้ัน เว้น
แต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก .ต.ล. ทงั้ นี ้การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม 1)) และบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการดงัต่อไปนี ้
(1) ประกาศเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทนุ และแจังให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนท่ีได้มีคาํส่ังขายคืนหนว่ยลงทุน
ทราบโดยพลัน 
(2) แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกลา่ว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและ
หลักฐานการได้รับความเห็นชอบ หรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ดําเนินการดงักล่าวแทนก็ได ้
(3) ในระหวา่งที่บรษิัทจัดการการเล่ือนกําหนดการชาํระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ัน หากถึงวันทําการซื้อขายหนว่ยลงทุนวัน
อื่นและมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนอกี บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ัน ทั้งนี้บริษัทจดัการจะต้อง
ชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ียังคา้งอยู่ใหเ้สร็จสิ้นก่อนแล้วจึงชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนท่ีส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนในวันนั้น ๆ ต่อไป 
 

11. การไม่ขายไม่รับซื้อคนืไมส่ับเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามสัง่: 
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังซื้อ คาํส่ังขายคนื หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีท่ีปรากฏเหตดุังตอ่ไปน้ี  
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(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ 
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณใีดกรณีหน่ึงดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งใหก้ระทําได้ไมเ่กิน 1 วันทําการ เว้นแตจ่ะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกลา่วจากสาํนักงาน 
      (ก) มีเหตุจาํเป็นทาํให้ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปดิได้อย่างสมเหตุสมผล 
      (ข) ไม่สามารถคาํนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปดิได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
      (ค) มีเหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุน 
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกดิขึน้ ซึ่งก่อให้เกดิผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนยัสําคัญ  
       (ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยท์ี่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปดิทําการซื้อขายได้ตามปกติ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ แหง่นั้นเกนิกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  
       (ข) มีเหตกุารณ์ที่ทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อยา่งเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ 
       (ค) มีเหตุที่ทาใหก้องทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพยห์รือทรัพย์สิน ที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ
ดังกล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 
(4) เป็นการไม่ขายหนว่ยลงทุนตามคาํส่ังซื้อหนว่ยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจรงิดังนี ้
      (ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอยา่งหน่ึงดังนี ้
            1. การกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไมว่่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
            2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
            3. การกระทําที่เป็นการปฏิบัติตามคําส่ังเกี่ยวกับการยดึหรืออายัดทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มอีํานาจตามกฎหมาย 
      (ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับลูกค้าไดใ้น
สาระสําคัญ 
(5) อยู่ในระหว่างดาํเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื่องมาจากการท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงินกองทนุได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการดาํรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกจิการจัดการกองทุนรวม 
การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็น
หน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระทําได้ไมเ่กิน 3 วันทําการ 
  

2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหนว่ยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อ
หรือคําส่ังขายคืนหนว่ยลงทุน ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัตดิงัต่อไปนี้ 
(1) แจ้งผู้ถือหนว่ยลงทุนท่ีมีคาํส่ังซื้อหรือคาํส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรอืไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
พลัน และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยตอ่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําส่ังซื้อหรือคาํส่ังขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย 
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(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยดุรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล 
และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สํานักงานทราบโดยพลัน 
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทนุรวมไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหนว่ยลงทุนหรือหยุดรับคาํส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนว่ยลงทุน
ตามข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกนิ 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดงันี้ ก่อนการเปิดรับคาํส่ังซือ้หรือคําส่ัง
ขายคืนหนว่ยลงทุน 
      (ก) รายงานการเปิดรับคาํส่ังซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทาํ
การสุดท้ายก่อนวันรายงานน้ันใหสํ้านักงานทราบภายในวันทาํการก่อนวันเปดิรับคําส่ังซื้อหรือคาํส่ังขายคืนหนว่ยลงทุน 
      (ข) แจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนท่ีมีคําส่ังซื้อหรือคาํส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถงึการเปิดขายหรือรับซื้อคืนหนว่ย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปดิรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนว่ย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 
  

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาํส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้วหรือหยดุรับคําส่ังซื้อ
หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคาขายหนว่ยลงทุนไมถ่กูต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถกูต้องนั้น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ี
ถูกต้อง ท้ังนี้ บริษัทจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําส่ังซื้อหรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ณ ท่ีทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของตวัแทนสนบัสนุนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และแจง้
ให้ผู้ที่ได้มีคําส่ังซื้อหรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน 
 

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทนุ : 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการหยุด
รับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่
รวมแล้วตอ้งไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได้ 
 

13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหนว่ยลงทุน : 
 

14. การจ่ายเงินปนัผล : 
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : 
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 
14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน : 
ไม่มี 
 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทนุรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหนว่ยลงทนุ : 
15.1. ค่าธรรมเนยีมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) : 
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
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ประมาณการคา่ใชจ้่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมทั้งหมดในอตัราไม่เกินร้อยละ  3.745 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมด หัก
ด้วยมูลค่าหน้ีสินท้ังหมด 
รายละเอียดเพิม่เตมิ :  
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับโฆษณา
เมื่อรวมกับคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ท่ีสามารถประมาณการได้ เช่น คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสอบบัญชี ค่าจดัทําเอกสารต่าง ๆ 
ของกองทุน เช่น หนังสือบอกกล่าวต่อผูถ้ือหน่วย ประกาศรวมถงึค่าจดัส่งเอกสารดงักล่าว เมื่อรวมกันแล้วประมาณคา่ใช้จา่ยที่
เรยีกเก็บจากกองทุน ไม่เกินร้อยละ 3.745 ต่อปีของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ อย่างไรก็ตาม คา่ใช้จา่ยดงักล่าวเป็นการประมาณการ
อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยตา่ง ๆ เชน่ ขนาดของกองทุน จาํนวนผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น แต่ทั้งนี้ 
จะไม่เกินกวา่อัตราขั้นสูงของยอดรวมคา่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จา่ยตา่ง ๆ ที่ได้ระบุไวอ้ย่างชัดแจ้งในโครงการ 
 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม: 
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี: 

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหน้ีสินท้ังหมด  
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหน้ีสินท้ังหมด เว้นแต่คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วันท่ีคาํนวณ 
 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี: 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.0428 ต่อปขีองมูลคา่ทรัพย์สินท้ังหมด หักดว้ย มูลค่าหน้ีสินท้ังหมด 
 รายละเอียดเพิ่มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.0428 ต่อปขีองมูลคา่ทรัพย์สินท้ังหมด หักดว้ย มูลคา่หน้ีสินท้ังหมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วันท่ีคาํนวณ ท้ังนี้ ค่าธรรมเนยีมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศแล้ว 
 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี: 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปขีองมูลคา่ทรัพย์สินท้ังหมด หักดว้ย มูลค่าหน้ีสินท้ังหมด  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปขีองมูลคา่ทรัพย์สินท้ังหมด หักดว้ย มูลคา่หน้ีสินท้ังหมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วันท่ีคาํนวณ 
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15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ : 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน 
ในอัตราไมเ่กินร้อยละ  :ไม่ม ี
รายละเอียดเพิ่มเติม :ไม่มี 
 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย : 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย  
ในอัตราไมเ่กินร้อยละ  :ไม่ม ี
รายละเอียดเพิม่เตมิ :ไม่ม ี
 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ : 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่น ๆ  
ในอัตราไมเ่กินร้อยละ 2.0223 ต่อปีของมูลคา่ทรัพย์สินท้ังหมดหักด้วยมูลคา่หน้ีสินท้ังหมด 
รายละเอียดเพิม่เตมิ : 
ค่าใช้จา่ยดงัต่อไปนี้ท่ีจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจาํนวนทีจ่่ายจริง 
(1) ค่าธรรมเนียม หรือคา่ใช้จา่ยในการจัดตั้งกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม 
(2) ค่าใช้จา่ยในการรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทุน คา่ใช้จ่ายในการออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการนําเงินคา่ซื้อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื้อหน่วยลงทนุเขา้ฝากในบัญชีกองทุน และคา่ใช้จา่ยในการนําเงินเข้าบัญชีสําหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(3) ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการขาย ค่าจดัทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จา่ยด้าน
การตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งขา่วสารด้วยวิธกีารใดๆ ตลอดจนการจัดสัมมนาจัดอบรมแนะนํากองทุนรวม ไม่เกิน
ร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(4) ค่าจดัทํา คา่พิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก คา่พมิพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ทุกรอบ
ปีบัญชี ค่าแปลหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าจัดทาํค่าพมิพ์ และคา่จัดส่งรายงานประจําปี 
รายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชี หรือหนังสือบอกกล่าว รายงาน และจดหมายต่างๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง 
(5) ค่าใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น การเปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์ การจดัประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมธนาคารตา่งๆ ค่าอาการแสตมป์ คา่สมุด
เช็ค คา่ไปรษณียากร คา่โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
(6) ค่าจดัทํา และคา่พิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบพิมพ์ที่ใชใ้นการทํารายการของกองทุนรวม 
(7) ค่าใช้จา่ยทีเ่กี่ยวเนื่องกับการลงทนุในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่านายหนา้ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ
ตราสารตา่ง ๆ ภาษี อากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอน และรับโอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จา่ยนายทะเบยีนหลักทรัพย์ ค่าใชจ้่ายใน
การจดัทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ค่าใช้จา่ยในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จา่ยอื่นใดที่ทําให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินน้ันได้ 
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(8) ค่าใช้จา่ยในการสอบบัญชี รวมถงึการตรวจสอบทรัพย์สินท่ีอยูใ่นประเทศ และต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย 
ค่าใช้จา่ย หรือคา่ธรรมเนยีมที่เกีย่วข้องในการจดัการกองทุนรวม เช่น ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจากการตดิตามทวงถาม หรือการ
ดําเนินคดีเพื่อการรับชาํระหนี้ใดๆ ของกองทุนรวม 
(9) ค่าใช้จา่ย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือเรียกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม หรือเมื่อได้รับคําส่ังจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(10) ค่าธรรมเนียม และคา่ใช้จา่ยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินอื่น
แทนเงิน 
(11) ค่าใช้จา่ย คา่ธรรมเนยีม และ/หรือ ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื่นใดทีเ่กี่ยวข้องทั้งในประเทศไทย และตา่งประเทศ (ถา้ม)ี 
ที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวเนื่องกับการลงทุน หรือมีไว้ในทรัพย์สิน หรือหลักทรัพย์ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น การจัดหา 
ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เกบ็รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และคา่ใช้จา่ยในการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ การโอนเงิน คา่ใช้จา่ยของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตา่งประเทศในการให้บริการท่ัวไป ค่าธรรมเนียม และคา่ใช้จา่ยที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา คา่ประกันความเส่ียงจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทั้ง
ที่เกิดในประเทศไทย และตา่งประเทศ หรือความเส่ียงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพยท์ั้งใน และตา่งประเทศ เช่น 
สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จา่ย หรือคา่ธรรมเนียมธนาคารอื่นๆ ตามที่จา่ยจรงิ รวมถึงค่าใช้จา่ย และ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทนุสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดงักล่าว เป็นต้น 
(12) ค่าธรรมเนียม หรือคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีเกิดขึ้นในการจัดการกองทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ตามกฎหมาย คา่ใช้จา่ยด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทนุ ค่าใช้จ่ายในการตดิตามหนี้
ของกองทุน คา่ใช้จา่ยต่างๆ ท่ีเกดิขึ้นจากการปฏิบัติตามคําส่ัง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม คา่ใช้จา่ยต่างๆ ใน
การประสานงาน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่าเบี้ยเล้ียง คา่ประกันการเดินทาง เป็นต้น 
(13) ค่าใช้จา่ยของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในตา่งประเทศ เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ ซึง่เมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว จะต้องไมเ่กินร้อยละ 0.04 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด 
หักด้วย มูลค่าหน้ีสินท้ังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ณ วันท่ีคาํนวณ 
(14) ค่าธรรมเนียม หรือคา่ใช้จา่ยที่เกีย่วกับการชาํระราคา รับชาํระราคา ส่งมอบ หรือรับมอบหลักทรัพย์ เช่น 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื่อชาํระราคาหลักทรัพย ์(Settlement Advance/ 
Contractual Settlement) จากผูร้ับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ เปน็ต้น 
(15) ค่าใช้จา่ยตา่งๆ ในการชาํระบัญช ีและเลิกกองทุน 
(16) ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ คา่พิมพ์แบบพิมพ์ ค่าไปรษณียากร 
สําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหนว่ยลงทุน คา่ใช้จา่ยในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการสอบบัญชี คา่ใช้จ่ายที่
เกิดจากการรับจาํนองอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุน ฯลฯ อีกทั้งค่าใช้จา่ยต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นตามกฎหมาย 
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15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหนว่ยลงทุน : 
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
ในอัตราไมเ่กินร้อยละ 1.00  ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
รายละเอียดเพิม่เตมิ : 
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : ไม่มี 
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทนุครั้งแรก : อัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ทั้งนี ้อัตราคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ โดยในระยะแรกของการเสนอขายหนว่ยลงทุน บริษัทจัดการจะยงั
ไม่คิดคา่ธรรมเนยีม  
กรณีเพิ่มอัตราอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นทําให้อัตราค่าธรรมเนียมน้อยกว่าหรือเทา่กับอัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่ามูลค่า
หน่วยลงทุนท่ีใช้คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจง้ให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ 
โดยจะตดิประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจดัการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ทั้งนี ้อัตราคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ โดยในระยะแรกของการเสนอขายหนว่ยลงทุน บริษัทจัดการจะยงั
ไม่คิดคา่ธรรมเนยีม 
 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ไม่มี 
รายละเอียดเพิม่เตมิ :  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จา่ยหรือคา่ธรรมเนียมในการซือ้ขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อหรือขายคืนหนว่ยลงทุน ในอตัรา
ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยคาํนวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนําเงิน
ดังกล่าวไปชาํระเป็นคา่ใช้จา่ยหรอืค่าธรรมเนียมในการส่ังซื้อหรือส่ังขายหลักทรัพย์ ตามทีก่องทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือ
ส่ังขายหลักทรัพย ์
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงอัตราค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมในการส่ังซื้อหรือส่ังขายหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับ
ค่าใช้จา่ยหรือคา่ธรรมเนียมในการส่ังซื้อหรือส่ังขายหลักทรัพย์ที่เกดิขึ้นจริง 
 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนเข้า (SWITCHING IN) : ไม่มี 
รายละเอียดเพิม่เตมิ : 
 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนออก (SWITCHING OUT) : ไม่ม ี
รายละเอียดเพิม่เตมิ :  
 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทุน : มี  
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 
รายละเอียดเพิม่ :  
ตามอตัราที่นายทะเบยีนกําหนด 
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15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทุน : มี 
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ  
รายละเอียดเพิม่ : 
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 
รายละเอียดเพิม่เตมิ :  
 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ : มี 
รายละเอียดเพิม่ : 
- ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อ สกุล ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอในอัตราที่นาย
ทะเบียนกาํหนด ทั้งนี้ เพื่อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผูถ้ือหน่วย
ลงทุนในวันที่ยื่นคําขอทาํรายการดังกล่าว 
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหนว่ย ในกรณีเลิกโครงการเพื่อเขา้บัญชเีงินฝากของผู้ถือ
หน่วย : ตามอตัรา และเงื่อนไขที่ทางธนาคารพาณิชย์กาํหนด 
- ค่าธรรมเนียมการหักเงินคา่ซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน คา่ธรรมเนยีมการโอนเงินคา่ขาย
คืนหน่วยลงทุน หรือเงินปันผลเขา้บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการท่ัวไปในการ
ให้บริการโอนเงิน 
- ค่าธรรมเนียมการขอเปล่ียนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเชค็เงินปันผลใหม่ในกรณีสูญหาย 
หรือในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจง้ข้อมูลบัญชเีงินฝากไม่ครบถว้นถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบญัชีเงินฝาก
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหนว่ยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธใินหน่วยลงทุน หรือใบหน่วยลงทุน 
หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเหน็ชอบให้ดาํเนินการได้ หรือ
รายงานการถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหาย หรืออื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นจรงิ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์
เฉพาะตวัของผู้ถือหน่วยลงทุน คา่ธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนําไปใชเ้ป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบัน
การเงิน หรือกรณีพิเศษอื่นๆ โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิคา่ธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอตัราที่นายทะเบยีน
หน่วยลงทุนกาํหนดเป็นการท่ัวไปในการให้บริการลักษณะดงักลา่ว 
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกลา่วขา้งตน้เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือ ภาษีอื่นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้าม)ี ไว้แล้ว 
 

15.4. วิธีการค านวณและตัดจา่ยค่าธรรมเนียม : 
- การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อคา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และหัวข้อคา่ธรรมเนยีมและ
ค่าใช้จา่ยทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม บวกด้วยภาษมีูลค่าเพิ่ม ภาษธีุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดยีวกันแล้ว (ถา้ม)ี 
- การคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนยีมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะ
คํานวณเป็นรายวันและเรยีกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถดัจากวันส้ินเดือน 
- ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมในหัวข้ออืน่ๆจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจรงิโดยบริษัทจัดการจะจ่าย
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยต่างๆ ในงวดเดยีวหรือเฉล่ียตัดจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยของกองทุนเป็นรายวนั ทั้งนี้ การตัดจ่ายดังกล่าว
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จะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฎิบัติทางการบัญชีที่รับรองทัว่ไปหรือมาตราฐานการบัญชีที่กาํหนดตามกฎหมายว่าด้วย
การน้ัน 
 
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 
15.5.1 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมคีวามประสงคจ์ะลดคา่ธรรมเนยีมหรือค่าใช้จา่ยตามที่ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะเปดิเผยข้อมูลดงักลา่วให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีมีการลด
ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานท่ีในการซื้อขายหนว่ย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น 
 
การลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยให้แตกตา่งไปจากโครงการ ใหถ้ือว่าสํานักงานใหค้วามเห็นชอบการแก้ไขเพิม่เติมโครงการ
ในเรื่องดังกล่าวเมื่อบรษิัทจัดการได้ดําเนินการตามข้อ 15.5.1 แล้ว 
 
15.5.2 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมคีวามประสงคจ์ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานงึถึงความสมเหตสุมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปดิเผยข้อมูล
ดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิีการท่ีเหมาะสมอันทําใหม้ั่นใจได้วา่ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดย
อย่างน้อยต้องจัดให้มกีารเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ีในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของ
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน (ถ้าม)ี ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ ดงัตอ่ไปน้ี 
(1) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้นไมเ่กินกวา่อัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดมิตามที่
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูลดงักลา่วให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึ้น 
(2) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัราขั้นสูงของคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ยเดิมตามที่ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําดงักล่าวได้ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันท่ีบริษัท
จัดการประสงค์จะขึ้นคา่ธรรมเนยีมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว บริษัทจัดการจะดาํเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(ก) ในกรณีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลา่ว บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรือค่าใช้จา่ยที่เพิม่ขึ้น
ดังกล่าว 
(ข) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลา่ว บริษัทจัดการ
จะต้องได้รับมติพิเศษ 
 
ในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ (2)(ก) มใิห้นํามาใช้กับกรณีท่ีบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษ  
 
15.5.3 บรษิัทจัดการจะดําเนินการแจ้งการเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามข้อ 15.5.1 หรือข้อ 15.5.2 (2) ให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนยีมหรือค่าใช้จา่ยดังกล่าว 
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15.6. หมายเหต ุ: 
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลคา่หนว่ยลงทุน และราคา
หนว่ยลงทุน หลกัเกณฑ์และวธิีการด าเนนิการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง: 
 

16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ และราคา
หนว่ยลงทุน: ต่างประเทศ 
16.2. เงื่อนไขพิเศษ: 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด หรือตามที่ได้รับการผ่อนผัน โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะคาํนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือการหาดอกผลโดยวธิีอื่นท่ีกองทุนลงทุนในตา่งประเทศ รวมกับมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของ
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือการหาดอกผลโดยวธิีอื่นท่ีกองทุนลงทุนในประเทศไทย 
โดยบริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลล่าสุดภายในเวลาในประเทศไทย 17.00 น. ของวันท่ีคํานวณมูลคา่ และราคาดังกล่าว ซึ่งรวมถงึ
ข้อมูลของอัตราแลกเปล่ียนด้วย ทั้งนี้ กรณีที่วันดงักล่าววันใดตรงกับวันหยุดทาํการของกองทุนรวมต่างประเทศทีก่องทุนลงทุน 
หรือเพราะเหตุอื่นใดทีค่วบคุมไมไ่ด้ ทําให้ไม่มีราคาของหน่วยลงทนุของกองทุนรวมตา่งประเทศนั้น บริษัทจัดการจะพจิารณา
ใช้ราคาล่าสุดที่มีการเผยแพร่แทน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการปรับปรุง เปล่ียนแปลง กําหนดวัน และเวลาของขอ้มูล
ที่จะใชใ้นการคาํนวณมูลค่า และราคาดังกลา่วเพื่อให้สอดคล้อง หรือเหมาะสมกับการลงทุนในตา่งประเทศ หรือเพื่อลดความ
เส่ียง ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไมถ่ือวา่เป็นการแก้ไขโครงการ 
ในการคํานวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปล่ียนคา่กลางระหวา่ง
ราคาเสนอซื้อ (BID) และราคาเสนอขาย (OFFER) ที่ประกาศโดย Bloomberg โดยใช้ข้อมูลอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศล่าสุด ณ 16.00 น. หรือเวลาใกล้เคียงที่สุดถัดจากเวลาที่กําหนดของวันคํานวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิเป็นเกณฑ์ใน
การคาํนวณ ในกรณีที่บริษัทจดัการมีความประสงค์จะเปล่ียนแปลงการดําเนินการดังกลา่ว บริษัทจดัการจะต้องขอความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชนก์่อนทุกครั้ง 
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหนว่ยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 
(2.1) คํานวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทําการ 
โดยในการคํานวณดงักล่าว บริษทัจัดการจะใช้ข้อมูลล่าสุดภายในเวลาในประเทศไทย 17.00 น. ของวันท่ีคาํนวณมูลค่า
ดังกล่าว ท้ังนี้ ในการคาํนวณอัตราแลกเปล่ียนเงินน้ัน บริษัทจดัการจะใช้อัตราแลกเปล่ียนค่ากลางระหว่างราคาเสนอซื้อ (BID) 
และราคาเสนอขาย (OFFER) ที่ประกาศโดย Bloomberg โดยใชข้้อมูลอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศล่าสุด ณ 16.00 น. 
หรือเวลาใกล้เคียงที่สุดถัดจากเวลาที่กําหนดของวันคํานวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
ในกรณีท่ี Bloomberg ไม่ได้ประกาศอตัราแลกเปล่ียนดังกล่าว หรือกรณีที่บริษัทจัดการ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์เห็นว่าอตัราแลกเปล่ียนนั้นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้อตัราแลกเปล่ียนที่ประกาศโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใดแทนได้ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน โดยไม่ถอืวา่
ปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน 
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ทัง้นี้ บริษัทจัดการอาจคาํนวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนดงักล่าวตามที่บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผัน
ระยะเวลาการคํานวณมูลคา่ดงักล่าวจากสํานกังาน ก.ล.ต. 
(2.2) คํานวณราคาขายหนว่ยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทนุทุกสิ้นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ในการคํานวณ
ราคาขายหนว่ยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทําการซื้อขาย
หน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะใช้อัตรา
แลกเปล่ียนตามที่กาํหนดในรายละเอียดโครงการ 
โดยการคาํนวณราคาขาย หรือราคารับซื้อคืนดังกล่าว บรษิัทจัดการจะใชข้้อมูลล่าสุดภายในเวลาในประเทศไทย 17.00 น. ของ
วันท่ีคํานวณราคาดงักลา่ว 
ทั้งนี้ ในการคํานวณราคาขาย หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทัจัดการจะใช้อัตราแลกเปล่ียนเงนิของ Bloomberg โดยใช้
ข้อมูลอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศล่าสุด ณ 16.00 น. หรือเวลาใกล้เคียงที่สุดถัดจากเวลาที่กําหนดของวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ ดงันี ้
(ก) ในการคํานวณราคาขายหนว่ยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขาย (Offer) 
(ข) ในการคํานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใช้ราคาเสนอซื้อ (Bid) 
และในกรณีท่ี Bloomberg ไม่ได้ประกาศอตัราแลกเปล่ียนดังกล่าว หรือกรณีที่บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์เห็นว่าอตัราแลกเปล่ียนนั้นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้อตัราแลกเปล่ียนที่ประกาศโดย
ธนาคารพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นใดแทนได้ ซึง่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์กอ่น โดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอยีดโครงการกองทุน 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจคาํนวณราคาขาย และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกลา่วตามที่บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผัน
ระยะเวลาการคํานวณราคาดงักล่าวจากสํานกังาน ก.ล.ต. 
(2.3) ประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหนว่ยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของวัน
ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายในวันทําการถัดไป 
(2.4) ประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิดทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล (ถ้าม)ี 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมือ่ส้ินวันทําการท่ี
คํานวณนั้น 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศขา้งต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ในกรณีท่ีการประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลคา่หน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV 
Center) หรือช่องทางอื่นท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไปก็ได ้
การประกาศขา้งต้น บรษิัทจัดการจะประกาศในช่องทางใด ๆ ที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์บริษัทจดัการ หรือ การ
ประกาศทางหนังสือพิมพ์  เป็นตน้ และปิดประกาศไวใ้นท่ีเปดิเผย ณ ท่ีทําการทุกแหง่ของบรษิัทจัดการ และจัดให้มีประกาศ
ดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  
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เนื่องจากกองทุนมกีารลงทุนในตา่งประเทศ ความแตกตา่งด้านเวลาของประเทศไทย และประเทศที่กองทุนไปลงทุน จึงทาํให้
บริษัทจัดการอาจไม่สามารถคํานวณมูลคา่ทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื้อคืน ได้ ณ ส้ินวันทําการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนน้ัน บริษัทจดัการจะสามารถคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และ
ราคารับซื้อคืนของวันทําการขายหน่วยลงทุนใดๆ ได้ ภายหลังจากส้ินวันทําการขายนั้น ตามระยะเวลาการคาํนวณที่ได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. มีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเตมิ หรือมีแนวทางปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้องกับ
การคาํนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขาย และราคารับซื้อคืนของกองทุนทีม่ีการลงทุน
บางส่วน หรือทั้งหมดในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว โดยไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดไปจากรายละเอยีดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว  
3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี้ 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัด เศษทศนิยมตามหลัก
สากล 
(3.2) คํานวณมูลคา่หน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคาํนวณ ราคาขายหนว่ยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้
ในการคํานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิ้ง 
(3.3) ประกาศมูลคา่หน่วยลงทุนตามทีค่ํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนยิม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตาํแหน่งที่ 5 ทิ้ง 
และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คาํนวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจาํนวนหน่วยลงทนุเป็นตัวเลขโดยมีทศนยิม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แตจ่ะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนยิมตําแหน่งที่ 5 ทิ้ง 
ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนาํผลประโยชน์น้ันรวมเขา้เป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด 
ประกาศราคาขายหนว่ยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป 
 
16.3. แหล่งข้อมลูการเปดิเผยมูลค่าทรัพย์สนิสทุธิ มูลค่าหนว่ยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ: 
16.4. หลักเกณฑ์และวิธกีารด าเนนิการในกรณีที่มูลค่าหนว่ยลงทุนไม่ถูกตอ้ง: 
1.ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไมถู่กต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหน่ึงสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันท่ีพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดงักล่าวไว ้ณ ที่ทําการของบริษัทจดัการเพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงาน
ดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง 
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(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
(3) สาเหตุที่ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี ้เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไมถู่กต้อง 
ในกรณีท่ีเหตขุองความผิดพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งตามวรรคหนึง่มีผลต่อเนื่องต่อการคาํนวณราคาหน่วย
ลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกาํหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เปน็ต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันท่ี
บริษัทจัดการพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องดว้ย 
2.ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไมถู่กต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตัง้แต่ร้อย
ละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องจนถงึวันท่ีราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวันท่ีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนท่ีถกูต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอตัราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้อง 
(1) จัดทาํรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทําการถัดจากวันท่ีพบว่าราคา
หน่วยลงทุนน้ันไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถดัจากวันที่คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาํการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ทั้งนี ้รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนท่ีไมถู่กต้อง 
(ข) ราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้อง 
(ค) สาเหตุที่ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
(ง) การดาํเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้ 
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถกุต้องภายในวันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมทีม่ีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2)ในช่องทางใด ๆที่เหมาะสม 
เช่น การประกาศทางเว็บไซต์บรษิัทจัดการ หรือ การประกาศทางหนังสือพิมพ์  เป็นต้น ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วันท่ีผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดงักล่าว 
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งในช่องทางใด ๆทีเ่หมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์บริษทัจัดการ หรือ การประกาศ
ทางหนังสือพิมพ์ เป็นต้น ให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถกูต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานดงักล่าว 
(5) จัดทาํรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พร้อมทั้งสําเนารายงานการ

แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดัทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่
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วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีท่ีราคา

หน่วยลงทุนไม่ถกูต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องมี

สาเหตุมาจากปจัจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้แทน 

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องต่ํากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดงันี ้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเปน็จํานวนซึ่งมีมูลคา่เท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องหากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจะต้องลด บริษัทจัดการจะจา่ยเงนิของบริษัทจดัการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนตา่งของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปจัจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตุดงักล่าว 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึ่งมมีูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเทา่กับ
ส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ 
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากับส่วนตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แกผู้่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องสูงกวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี ้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะเพิ่มจาํนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเปน็จํานวนซึ่งมีมูลคา่เท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปดิเป็นจาํนวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แกผู้่ซื้อหน่วยลงทุน 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึง่มีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเทา่กับส่วนตา่งของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนตา่งของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแตก่ารท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตดุงักล่าว 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทุนรายใดมีมูลคา่ไม่ถึงหน่ึงร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจา่ยเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไมม่ี
สถานะเป็นผู้ถือหนว่ยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจา่ยเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่



 63 

ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจา่ยเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุน
เปิดก็ได ้
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง เช่น คา่ออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจัดสง่
เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหนว่ยลงทุนและผู้ขายคืนหนว่ยลงทุน เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตมุา
จากปจัจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ 
 
17. ชื่อผู้เกี่ยวขอ้ง : 
 

17.1. ชื่อบริษัทจดัการ : 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป จํากัด 
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน ์: 
ชื่อ : ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) 
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทนุมีประกัน) : 
ไม่มี 
 
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทนุ (Outsource) : 
ชื่อ : 

สิทธ ิหน้าที ่และความรับผิดชอบ : 
17.5. ที่ปรึกษา : 
17.5.1. ชื่อทีป่รึกษาการลงทนุ : 
ชื่อ : 
17.5.2. ชื่อทีป่รึกษากองทนุ : 
17.6. ผู้สอบบัญช ี: 
ชื่อ :    นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือ 
 นายเทอดทอง เทพมังกร หรือ 
  นางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือ 
  นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพันธ์ชัย หรือ 
 นางสาวรฐาภัทร ล้ิมสกุล 
รายละเอียดเพิม่เตมิ (ผู้สอบบัญชี) : 
        บริษัท พีวี ออดิท จํากัด เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงหว้ยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  
        หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
17.7. การแต่งตั้งคณะตวัแทนผู้ถอืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 
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ไม่มี 
 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทนุรวม : 
18.1. วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี : วันที ่เดือน 
18.2. วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันท่ี 31 กรกฎาคม 2553 
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 
19. การขอมตขิองผู้ถือหนว่ยลงทนุ และวิธีการแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรือแกไ้ขวิธกีารจัดการ : 
การแก้ไขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ การให้กระทําโดยการขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะ
ดําเนินการโดยการจดัประชมุผู้ถอืหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุนก็ได้ 
 
บริษัทจัดการแจง้การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการให้สาํนักงานทราบ รวมทั้งแจง้ไปยังผู้ถือหนว่ย
ลงทุนทุกคนและเผยแพรใ่นลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเขา้ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีมีมติให้แก้ไข 
 
19.1   การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบ แทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนก็ได้ ทั้งนี้ สํานกังานอาจกาํหนดเงื่อนไขให้บรษิัทจัดการปฏิบัติเพื่อประโยชนใ์นการแกไ้ขโครงการก่อนให้ความ
เห็นชอบก็ได ้
(1) การเปล่ียนแปลงข้อกาํหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(2) การเพิม่ชนดิหน่วยลงทุนที่ไม่ทําให้สิทธิท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยูเ่ดิมดอ้ยลง 
(3) การเปล่ียนแปลงประเภทของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน 
(4) การคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหนว่ยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
แล้วแต่กรณี ตามข้อ 16 
(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) (4) 
การแก้ไขเพิม่เติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมม่ีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและ
ความเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคญัหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหนว่ยลงทนุท้ังปวง 
 
19.2   การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใชว้ิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฎวา่มติเสียงข้างมากหรือมติพเิศษมจีํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนดิหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงขา้งมาก
หรือมติพิเศษเมื่อคาํนวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจาํนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการส่ง
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น 
 
19.3  การแก้ไขโครงการในกรณดีังต่อไปนี้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักลา่ว 
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพิม่ขึ้นในกรณดีังนี้ 
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(ก) การลดมูลคา่ขั้นต่าํในการซื้อหน่วยลงทุน 
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ค) การเพิม่จาํนวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
(ง) การเพิม่ความถี่ของการส่งคําส่ังซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละชว่งเวลาซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวมอยา่ง
มีนัยสําคัญ 
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมทีต่้องดาํเนนิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคาํส่ังที่ออกโดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมายดงักล่าว 
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง 
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนุญาตจากสํานกังาน 
(5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามขอ้  15.5 (1) 
 
19.4  ในกรณีท่ีกองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผู้ิถือหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการขอมติผู้ถอืหน่วยลงทุนที่กาํหนดไวใ้นข้อผูกพัน หรือที่กําหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 
หรือตามที่กาํหนดในประกาศที่ สน.38/2562 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ดว้ย 
(1) ในกรณเีป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนดิ โดยแต่ละชนดิได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมตเิสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่าํด้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่วา่กรณใีด ต้องได้รับมติเสียงขา้งมากหรือมติ
พิเศษ ของจาํนวนหน่วยลงทุนแตล่ะชนิดที่ได้รับผลกระทบแล้วแตก่รณี 
(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนดิหนึ่ง ต้องได้รับมตเิสียงขา้งมากหรือมติพเิศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
 
19.5  การควบรวมกองทุน 
กองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึน้ไปจะดําเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมไดต้่อเมื่อได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์
ที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพนั ภายใต้หลักเกณฑด์ังต่อไปนี้ 
(1) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk 
spectrum) เดยีวกัน บรษิัทจัดการต้องได้รับมตเิสียงขา้งมากของโรงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกลา่ว  
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนทีม่ีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk 
spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจดัการกองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน
ดังกล่าว 
ทั้งนี้ จะเป็นไปตามกฎ ข้อกาํหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกําหนด หรือจะกําหนดต่อไป 
 
19.6  บริษัทจัดการอาจจะดาํเนนิการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว ท้ังนี้ เมื่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบยีนเพิม่จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้ง
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การดาํเนินการดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน และหรือทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เปน็ไปตามข้อกาํหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้การขอมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เติมโครงการเป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
มาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
20. ข้อก าหนดอืน่ ๆ : 
20.1 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกูย้ืมเงินหรือทําธรุกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคนืในนามกองทุนรวมได้ตาม
หลักเกณฑเ์งื่อนไข และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง้นี้การกู้ยืมเงนิ หรือทําธุรกรรมการขายโดย
มีสัญญาซื้อคืนจะนาํมาชําระใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นคา่ขายคนืหน่วยลงทุน 
 

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบคุคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมมีูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็น
กองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ 
(2) ต้องไมม่ีพฤตกิรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจดัการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครัง้เกินความจําเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว (Churning) 
 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แกก่องทุนที่อยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานงึถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นดว้ย 
 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปี
บัญช ีและรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 
 

20.3 ข้อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลักษณะเดียวกันในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้
ออกกฎหมายที่เรียกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกีย่วกับบัญชีของบุคคลท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีใหก้ับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกนั ผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ทาง
ภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดิหรอืมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนีย้ังปรากฎด้วยวา่ในปัจจุบันมีรฐับาลในหลายประเทศกําลัง
ดําเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาํหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และ
กฎหมายดังกลา่วว่า “กฎหมายตา่งประเทศที่เกีย่วข้อง”) 
 

กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถกูกําหนดใหต้้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
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บุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที ่FATCA กําหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกคา้เพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกคา้กับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถงึหน้าที่ในการกาํหนดให้ลูกคา้บางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นต้น 
 

ภายใตข้้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเ่ข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือมีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณ ีคือ 
(1) ต้องถกูหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตั้งแตว่ันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2560 เป็นต้นไปโดย FATCA กําหนดใหส้ถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกาํหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย 
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดาํเนินการหักเงิน ณ ที่จา่ยดงักล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที่เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สินและผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหนว่ยลงทนุ ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาํหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ หรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุตคิวามสัมพันธ์ทางธุรกจิกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทาํให้กองทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการลงทุนต่อไป
ได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไมม่ีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทาง
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป 
 

เพื่อมิให้บรษิัทจัดการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพือ่เป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตข้้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศที่เกีย่วข้องได ้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับการปฎิบัตงิาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธใิน
การดาํเนินการดงันี้ 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่าง 
ประเทศที่เกีย่วข้องกาํหนด) ให้คาํยินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาํตัว
ผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมรกิา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทุน หรือเงินปันผลที่ได้รับ 
เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจดัการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เกี่ยวข้อง 
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายนิยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่นหนังสอืแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหวัขอ้ที่กําหนดไวใ้นแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อขอ้มูลท่ีเคยให้ไวม้ีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น 
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รวมถงึนําส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกคา้สถาบัน
การเงิน) ทั้งนี ้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว 
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายตา่งประเทศที่เกีย่วข้อง 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกดิต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชนเ์พิม่ขึ้นหากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บรษิัทจัดการกาํหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดังต่อไปนีต้ามความจาํเป็นและความเหมาะสม โดยถือวา่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกลา่วรับทราบการดาํเนนิการตามที่บริษัทจัดการแจง้นี้แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามขอ้ตกลงที่ได้ระบุไวใ้นคําขอ
เปิดบัญช ี
(1) ไม่รับคําส่ังซื้อ/ สับเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหนว่ยลงทุนดังกล่าว 
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคา่หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั้นได ้เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย 
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชนเ์พิ่มขึ้น 
หากมกีารดาํเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกีย่วขอ้งข้างต้น 
 

การดาํเนินการดงักล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื่อ
หลีกเล่ียงมใิห้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศที่
เกี่ยวข้องอันจะทําให้กองทุนอาจต้องถกูหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัท
จัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวข้องกําหนด)เท่านั้น 
 

ทั้งนี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไวข้้างต้น 
บริษัทจัดการ(รวมถงึผู้ที่เกีย่วข้อง) จะดําเนินการตามข้อกาํหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 
20.4 ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการกองทุนรวมจะอา้งองิที่
อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื่อการวางหลักทรพัย์ในกรณีท่ีต้องมกีารวางหลักทรัพย์ 
 
21. การด าเนนิการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามที่ประกาศก าหนด :  
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนไดต้ามที่ประกาศกาํหนด บริษัทจัดการจะดาํเนนิการตามกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 
(1.1) กรณีไม่สามารถดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงานได้ 
    1. ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ 
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    2. ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ยงัมิได้มกีารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
(1.2) กรณีไม่สามารถดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจหรือเงินกองทุนขั้นต้น หรือไม่สามารถกลับมาดํารง
เงินกองทุนส่วนเพิม่เพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงานงานได้ตามระยะเวลาทีก่ําหนดในแผนหรือแนวทาง หรือ
ระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน 
    1. ระงับการประกอบธรุกิจจนกว่าจะจะกลับมาดํารงเงินกองทนุได้และได้รับอนุญาตจากสํานกังาน ก.ล.ต.ให้สามารถ
กลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหนว่ยลงทุนไดต้ามปกติ 
    2. ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ รวมทั้งไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุเพิ่มเติมผ่านทุกช่องทางการซื้อขาย 
    3. เปล่ียนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจดัการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วันนับแตว่ันท่ีรู้หรือควรรูว้่าไม่สามารถดํารง
เงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตจุําเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการ
คัดเลือกบรษิัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญัและต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมก่อน และในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยเกิดขึ้นจากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจัดการรายเดมิ
จะเป็นผู้รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยดงักล่าว โดยบริษัทจัดการรายเดมิจะทําหน้าที่บริหารจดัการกองทุนรวม ต่อไปเพื่อรักษาสิทธิและ
ประโยชน์เพื่อไม่ใหก้องทุนเสียหาย ทั้งนี้ ในชว่งที่มกีารดําเนนการเพื่อเปล่ียนให้บริษัทจัดการรายใหม่เข้าบริหารแทน บริษัท
จัดการรายเดิมอาจจะไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ 
อนึ่ง ผู้ถือหนว่ยลงทุนท่ีมีชื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืน่เข้าบริหารจัดการกองทุน
รวมสามารถขายคืนหนว่ยลงทุนได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันท่ีบริษัท
จัดการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เปน็กองทุนรวมทีม่ีกาํหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(interval fund) ซึ่งมิไดม้ีชว่งเวลารับซื้อคืนหนว่ยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันดังกลา่ว ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นนั้น
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่เก็บคา่ธรรมเนียมสําหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงที่จะมีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนในครั้ง
ถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําส่ังของผู้ถือหนว่ยลงทุนเป็นครั้งแรกเท่านั้น 
 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทนุรวม : 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ฏิบัติตามโครงการจัดการกองทนุรวม ข้อผูกพันระหวา่งผู้ถือหนว่ยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหง่
กฎหมายดังกลา่ว ทั้งนี ้ในกรณีท่ีข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแยง้กับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังดังกล่าว 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดด้ําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังนั้น ใหถ้ือว่าบริษัทจดัการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามโครงการแล้ว 
 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตง่ตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในขอ้ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี ้การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง 
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การท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการกองทุน
รวมนี ้ไม่วา่ในทอดใด ๆ ให้ถือวา่ผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาํหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจัดการกองทุนรวม 
 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัตจิากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการกองทุนรวม 
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ส่วนท่ี 2 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
 

1. บริษัทจดัการ:  
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป จํากัด  
ที่อยู่ : ชั้น 22 ห้อง 2201 อาคารวรวัฒน์ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2635-3033 โทรสาร 0-2635-3040  
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบในการดาํเนินการ ดังต่อไปนี้  
(1) การบริหารกองทุนรวม  
1) ยื่นคําขอจดทะเบยีนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทนุรวมต่อสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตัง้แตว่ันถัดจากวนัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทุนตอ่ประชาชนครั้งแรก  
2) จัดการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามที่ระบุไวใ้นโครงการท่ีได้รับอนุมัติตลอดจนข้อผูกพันระหวา่งบริษัทจัดการและผู้ถือหนว่ย
ลงทุนและตามกฎหมายวา่ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อยา่งเคร่งครัด  
3) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทนุในหลักทรัพย์ตา่ง ๆ และซื้อขาย จําหน่าย ส่ังโอน เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้
นั้นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการ
ลงทุนของโครงการท่ีได้รับอนุมัติ ทั้งนี้โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก  
4) ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวม ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
5) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนจาํนวนนั้น แล้วแต่กรณี  
6) แจ้งการแก้ไขเพิม่เตมิ จํานวน และมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วันทําการสุดทา้ยของทุกเดือน
ให้แก่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายในวันทําการท่ี 20 ของเดือนถัดไป  
7) สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนและหรือคําส่ังซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไวใ้นโครงการ  
8) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนรวมถอืหุ้น หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จาํเป็น เพื่อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน  
9) เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม “การขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน
และวิธีการแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกีารจดัการ” 
  
(2) การรับและจา่ยเงินของกองทุนรวม  
1) จัดให้มกีารรับและจา่ยค่าธรรมเนียม ค่าใช้จา่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนและกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวม ตามที่กาํหนดไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุน
รวม และผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
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 2) ได้รับค่าตอบแทนในการจดัการกองทุนรวมและคา่ธรรมเนยีมอื่นๆ ตามอัตราที่กาํหนดไวใ้นข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย
ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”  
 
(3) การแต่งตัง้บุคคลทีเ่กี่ยวข้องเพื่อการจดัการกองทุนรวม  
1) จัดให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบตัิตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถงึการเปล่ียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและแตง่ตั้งผู้ดแูลผลประโยชน์อื่น
แทน ตามเงื่อนไขในการเปล่ียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้โดยได้รบัอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
2) แต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใต้หลักเกณฑเ์งื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
3) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี  
4) แต่งตัง้ผู้ชําระบัญชีกองทุนรวม เมื่อยตุิหรือเลิกกองทุนรวมทัง้นี้โดยความเห็นชอบของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
5) แต่งตัง้นายทะเบียนของกองทนุรวมตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  
 
(4) การดาํเนินการอื่นๆ  
1) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื่น เพื่อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุน  
2) จัดให้มกีารฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์  
3) จัดให้มแีละเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด  
4) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชเีพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันส้ินปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถอืหน่วย
ลงทุนที่มีชื่ออยูใ่นทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนบัตั้งแตว่ันถัดจากวันสิ้นปี
บัญชีนั้น ท้ังนี้หากบรษิัทจัดการเลือกจัดทําและส่งรายงานตามข้อ จ) ตามปีปฏิทินให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบญัชีขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินปีบัญชี  
5) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกีย่วกับกองทุนเปิด ของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนั้น และส่งรายงานดังกลา่วให้ผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีมีชื่ออยูใ่นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับตัง้แตว่ันถัดจากวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าวหรือเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ  
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเลือกจัดทาํ และส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี ให้บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทาํและ
ส่งรายงานดงักล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรับรอบปีบญัชีนั้น  
6) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหม่ทกุรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันส้ินปีบัญชีและส่งให้แก่สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินปีบัญชีนั้น  
7) แจ้งการแก้ไขเพิม่เตมิข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมจาํนวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ให้แกสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับ
แต่วันท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น 
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8) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งห้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ทุกวันทําการน้ัน  
9) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจดัส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ  
10) จัดทํารายงานตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี 
มูลค่าเกินอัตราที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิม่เตมิ  
11) จัดให้มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
12) ต้องปฏิบัตใิห้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ พระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งที่มีอยูใ่นปัจจุบัน และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป  
13) ปฏิบัติการอื่นๆเพื่อให้ถงึซึง่วตัถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไวซ้ึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุน  
14) ยกเลิกกองทุนตามทีก่ําหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”  
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดังกลา่ว ท้ังนี้ ในกรณีที่ข้อกําหนดในข้อผูกพัน 
หรือโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่ดังกล่าว หากบรษิัทจัดการ
กองทุนได้ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังนั้น ให้ถือวา่บริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว  
 
เงือนไขการเปลี่ยนบริษทัจดัการ :  
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่วา่โดยคาํส่ังของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญตัิหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดาํเนินการตามทีจ่ําเป็นเพื่อให้บริษทัจัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทาํหน้าที่ต่อไปได้ ซึง่รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่  
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  
ชื่อ : ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน)  
ที่อยู่ :เลขท่ี 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ : 0-2296-5809,0-2296-4864  
โทรสาร : 0-2283-1298  
หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสํานกังานวา่ด้วยคุณสมบตัิของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์  
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(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาํหนดไวใ้นโครงการ  
(2) บอกเลิกสัญญาแตง่ตั้งผู้ดแูลผลประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กาํหนดไว้ในสัญญา ท้ังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์  
ในระหวา่งที่สัญญานีม้ีผลบังคับใช้ คู่สัญญาตกลงกันวา่ ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ท่ีจะต้องปฏิบตัิงานดังนี้  
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามโครงการท่ีได้รบัอนุมัติหนังสือชวนของกองทุน ตลอดจนข้อผูกพันท่ีทําไว้กับ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และตามที่กาํหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งทีม่ีอยู่ใน
ปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิม่เตมิต่อไป  
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินตา่ง ๆ ที่กองทุนจะพงึได้รับจากการจัดตัง้และดําเนินงานของ
กองทุน เช่น เงินจองซื้อหนว่ยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจาํหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และ
เงินอื่นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชเีงินฝากและ/หรือบัญชทีรัพย์สินของกองทุน  
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชาํระ
หรือชําระราคาคา่หลักทรัพย์ดงักล่าว ท้ังนี้ใหเ้ป็นไปตามคําส่ังของบริษัทจัดการ  
(4) จ่ายเงินหรือโอนเงินจากบัญชเีงินฝากของกองทุนเพื่อเป็นคา่ใชจ้่ายต่าง ๆ ของกองทุนตามคาํส่ังของบริษัทจดัการ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร  
(5) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถงึรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล และ
ดอกเบี้ย การจองซื้อหลักทรัพย์ การเปล่ียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปล่ียนแปลงอื่นใดทีม่ีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์
ของกองทุน โดยทันทีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์หรอืศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์  
(6) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยูใ่นระหวา่งทาํการ
ปิดโอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเขา้ประชมุผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่น ๆ  
(7) จัดทาํรายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งให้แก่บริษัทจัดการ  
(7.1) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดาํเนินการตามคาํส่ังของบรษิัทจดัการเกี่ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
การรับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอืน่ ๆ  
(7.2) จัดทําบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทนุท่ีรับฝากไว้  
(7.3) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน  
(7.4) จัดทํารายงานเกีย่วกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน  
(8) รับรองความถูกต้องในการคาํนวณมูลคา่ทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน และราคาขาย
หน่วยลงทุนของกองทุน และการคํานวณหนว่ยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นจากการออกหนว่ยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน และจํานวน
หน่วยลงทุนท่ีลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ท่ีบริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรอง เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว 
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(9) รับรองความถูกต้องในการคาํนวณมูลคา่ทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน และราคาขาย
หน่วยลงทุนของกองทุน และการคํานวณหนว่ยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นจากการออกหนว่ยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน และจํานวน
หน่วยลงทุนท่ีลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ท่ีบริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรอง เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว 
(10) ใหค้วามเห็นชอบแก่บรษิัทจดัการในการกําหนดวิธีคาํนวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีท่ี
วิธีการคํานวณมูลคา่ทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลคา่ทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคาํนวณมูลค่าหรือกรณีท่ีเป็น
ทรัพย์สินอื่นนอกจากทีก่ําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(11) ใหค้วามเห็นเกี่ยวกับการจดัการกองทุนของบรษิัทจัดการเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่น ๆ ท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาในการ
จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชี และ/หรือรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน และส่งให้บริษัทจดัการภายใน 60 วัน นับแตว่ันส้ินปี
บัญชี หรือวันส้ินรอบระยะเวลาหกเดือนนั้น 
(12) ในกรณีที่บริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนกอ่ให้เกดิความเสียหายแกก่องทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตน
ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดงักล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 5 วัน นับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกลา่ว 
(13) สรุปรายงานท่ีได้รับจากบรษิัทจัดการ ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย์ทีม่ีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ซึง่มิไดเ้กิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิม่เตมิเปน็ราย ไตรมาสตามปีปฏิทิน
และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วัน นับแต่วนัส้ินสุดไตรมาสนั้น 
(14) ดาํเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหนา้ที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกคา่สินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบรษิัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุนท้ังปวง หรือเมื่อได้รับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ค่าใช้จา่ยในการฟ้องร้องบงัคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรพัย์สินของกองทุน 
(15) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวธิีการท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดให้เป็นหนา้ที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
(16) ในกรณีที่มีการยกเลิกโครงการ เมื่อยกเลิกโครงการแล้ว หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเมือ่ผู้ชําระบัญชีไดจ้ดทะเบยีน
เลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชว่งระยะเวลาที่การชาํระบัญชยีังไม่สิ้นสุด ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติ
หน้าที่ต่าง ๆ ดังนี ้
(16.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกวา่จะจดทะเบยีนยกเลิกกองทุน 
(16.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ในกรณีท่ีผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายแกก่องทุน ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ โดยไม่ชักช้า 
(17) ใหค้วามเห็นชอบแก่บรษิัทจดัการในการท่ีบริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดชาํระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วย
ลงทุนที่ได้มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื่องจากมเีหตุจาํเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจา่ยโอนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล 
(18) ใหค้วามเห็นชอบแก่บรษิัทจดัการในการท่ีบริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทนุตามคําส่ังซื้อหรือคําสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้หากเห็นว่ามีเหตจุําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย
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จ่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคาํนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
ได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามทีก่ําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุนและ
เมื่อมกีารเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหนา้ที่ดาํเนินการตามที่จาํเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าทีต่่อไปได้ ซึ่งการดาํเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้อง
และครบถ้วนของส่ิงที่ส่งมอบใหผู้้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผู้ถอืหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดกีับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุนทั้งปวงได้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต้องไม่กระทาํการอนัเป็นการขดักับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั้นจะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรยีกคา่ตอบแทนในการทําหน้าทีเ่ป็น 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะทีเ่ป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบก่อนอยา่ง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดคา้น 
 
ในกรณีท่ีการดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาํเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามทีจ่ําเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 
บริษัทจัดการจะเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ภายใต้เงื่อนไขเมื่อเกดิกรณีใดกรณีหน่ึง หรือท้ังหมด ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ บริษัทจดัการ
จะกระทําไดต้่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
(1) เมื่อบรษิัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝา่ยหนึ่ง มคีวามประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 90 วัน 
(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไม่ปฏิบัติตามหนา้ที่ และความรบัผิดชอบท่ีได้ตกลงไว้ บริษัท
จัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่้อยกวา่ 30 วัน 
(3) ในกรณีท่ีมกีารเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในโครงการจดัการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใดอัน
จะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกวา่ภาระหน้าที่ท่ีระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์และ 
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ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกลา่วต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 
โดยบอกกล่าวให้บรษิัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน  
(4) ในกรณีท่ีผู้ถือหนว่ยลงทุนมมีติโดยเสียงข้างมาก ซึง่คิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหน่ึง ของจาํนวนหน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญา
จะต้องบอกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน  
(5) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชนน์ําข้อมูลตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอืน่ท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมไป
เปิดเผย หรือใช้ในทางทีก่่อ หรืออาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง 
บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสญัญาแตง่ตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 15 วัน  
(6) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชนข์าดคุณสมบัติข้อหนึ่งขอ้ใดตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผู้้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน 
นับตั้งแตว่ันถัดจากวันท่ีบริษัทจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังการเป็นอยา่งอื่น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น แต่หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขใหถู้กต้อง
ภายในระยะเวลาที่กาํหนด บริษทัจัดการจะขออนุญาตเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
15 วันนับตั้งแตว่ันถดัจากวันท่ีครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื่อได้รับอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัท
จัดการจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดมิโดยพลัน  
 
ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามข้อใดข้อหนึง่ของหัวข้อ “เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์” ผู้ดูแล
ผลประโยชน์น้ันจะต้องทาํหน้าทีผู้่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจดการโอนทรัพย์สิน และ
เอกสารหลักฐานท้ังหมดของกองทุนรวมนั้น ตลอดจนถงึการดาํเนนิการอื่นใดที่จําเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สิน และเอกสาร
ทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ้น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาํหน้าที่ได้
ทันที ทั้งนี้ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําส่ังเป็นอยา่งอื่น  
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขดัแยง้กับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหนว่ยลงทุนท่ีไม่เข้าข้อยกเว้นให้
กระทําได้ หากเป็นกรณีที่มีนยัสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอาํนาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้  
 
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สนิกองทุนรวม :  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ :เลขท่ี 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ : 0-2296-5809,0-2296-4864  
โทรสาร : 0-2283-1298 
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/หรือ ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ในประเทศต่างๆ หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
ใดๆ ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแตง่ตั้งขึ้น  
 
3. ผู้สอบบัญชี :  
ชื่อ : นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ 
ที่อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด (มหาชน)  
เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ :  0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  
   
ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมงักร 
ที่อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด (มหาชน)  
เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท ์ : 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
 
ชื่อ :  นางสาวชมพูนุช แซ่แต ้
ที่อยู่ :  บริษัทพีวี ออดิท จํากดั (มหาชน)  
เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ : 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
 
ชื่อ :  นางสาวชุติมา วงษศ์ราพันธ์ชัย 
ที่อยู่ : บริษัทพีวี ออดิท จํากัด (มหาชน)  
เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ : 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
 
ชื่อ : นางสาวรฐาภัทร ล้ิมสกุล 
ที่อยู่ : บริษัทพีวี ออดิท จํากัด (มหาชน)  
เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ : 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) :  
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด เลขท่ี 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงหว้ยขวาง เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ 
10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  
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หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษทัจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
4. นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ :  
ชื่อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 0-2296-5809, 0-2296-4864  
โทรสาร 0-2283-1298  
 
5. ผู้จัดจ าหน่าย :  
ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
ไม่มี  
 
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : 
 
ชื่อ :       บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู ่:       เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

             โทรศัพท์ 0-2635-1700 ต่อ 775,776,779 หรือ 0-2635-1755  
ชื่อ :             บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจเีอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ :   เลขที่ 130-132 ชั้น 1-2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 และ ชั้น 12 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ 0-2627-3100 ต่อ 1388  

ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู่ :   25 อาคารกรงุเทพประกันภัย ชั้น 15 -17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท์ 0-2638-5000, 0-2287-6000  
ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ :   เลขที่ 252/6 ชั้น 6,8-11 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตหว้ยขวาง  

กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2305-9000  

ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด  
ที่อยู่ :  เลขที่ 289 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 8-9, 15-17, 20-21 ถนนสีลม เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500  

โทรศัพท์ 0-2695-5847-9  
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ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู่ :  เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15, 17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

โทรศัพท์ 0-2659-3370  
ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ :   เลขที่ 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8888  
ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ :  เลขที่ 444 อาคารเอ็มบเีค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 0-2217-8852  

ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู่ :  เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330  

โทรศัพท์ 0-2659-2815  
ชื่อ :   บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ :  เลขที่ 98 อาคารสาธรสแควร์ ออฟฟิต ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรงุเทพฯ 

10500  
โทรศัพท์ 0-2862-9999  

ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จ ากัด  
ที่อยู่ :   383 ถนนลาดหญา้ แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา เขตคลองสาน กรงุเทพมหานคร 10600  

โทรศัพท์ 0-2861-5508 

ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ เมอชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั  
ที่อยู่ :  942/170-171 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 25 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรกั กรุงเทพฯ 

10500  
โทรศัพท์ 0-2660-6677  

ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ :   999/9 ดิ ออฟฟศิเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20 – 21, ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ10330  

โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 5043 , 5044  
ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทนุ เวลท์ รีพับลคิ จ ากดั  
ที่อยู่ :  942/81 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 2 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 

10500  
โทรศัพท์ 0-2266-6697  

ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ :  999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรรัลเวิลด์ ชั้น 18, 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330  
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โทรศัพท์ 0-2658-9801-2  
ชื่อ :   บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทนุฟินโนมนีา จ ากัด  
ที่อยู่ :   เลขที่ 52 อาคารธนิยะ พลาซา่ ชัน้ 17 โซน ดี ถนน สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500  

โทรศัพท์ 0-2-026-5100  
ชื่อ :   บริษัท ฟิลลิปประกนัชวีิต จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ :   849 อาคารวรวฒัน์ ชั้น2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2022-5800  
ชื่อ :   บริษัท หลักทรัพย์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด  
ที่อยู่ : 1768 อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร ์ชั้น 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

10310  
โทรศัพท์ 0-2-022-1499  

ชื่อ :   บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ :   942/81 ชั้น 2 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 พระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศัพท์ 0-2117-7878  
 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าทีเ่ป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน  
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามข้อกําหนด และเงื่อนไขที่กาํหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตั้งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามข้อกาํหนด และเงื่อนไขที่กําหนดไวใ้นสัญญา
แต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 
 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคนื  
(1) แจกจ่ายหนงัสือชี้ชวนส่วนสรปุข้อมูลของกองทุนรวม คาํขอเปดิบัญชี ใบคาํส่ังซื้อ ใบคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสาร
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จําหน่าย หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวม  
(2) จัดให้มีหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ สถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อประโยชน์ในการ
แจกจา่ยแก่ผู้ท่ีสนใจจะลงทุนไดต้ลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวม  
(3) รับเอกสารการส่ังซื้อ หรือคาํขอเปิดบัญชี หรือใบคําส่ังซื้อ หรือใบคําส่ังขายคืนหนว่ยลงทุน หรือใบคําส่ังสับเปล่ียน หรือ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทนุรวม  
(4) ตรวจสอบความถกูต้อง และความครบถว้นของการกรอกคาํขอเปิดบัญชี เอกสารการส่ังซื้อ ใบคําส่ังซื้อ และเอกสารอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง  
(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอเปดิบัญชีทัง้หมดว่าถูกต้องครบถ้วน และเป็นจริง  
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(6) รับชําระเงินคา่ซื้อหนว่ยลงทนุจากผู้ส่ังซื้อ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ  
(7) ส่งมอบบัตรประจาํตวัผู้ถือหน่วย และรหัสประจําตวั (ถ้าม)ี ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทีย่ื่นคําขอใช้บริการกองทุนรวมกับบริษัท
จัดการ  
(8) คืนเงินค่าซื้อ หรือส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซือ้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ในโครงการ  
(9) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหนว่ยลงทุน ราคาขายหนว่ยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ข้อมูล และเอกสารอันจาํเป็น ตลอดจนใหค้วามรว่มมือในการแจง้ หรือติดตอ่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้
ส่ังซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อมเีหตุจาํเป็นอื่นใด  
(10) ทําการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวขา้งต้น  
(11) ปฏิบัติหน้าที่ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดให้เป็นหนา้ที่ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
บริษัทจัดการอาจแตง่ตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตง่ตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนใน
ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจงัการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแตง่ตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนเพิ่มเติมผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทําหน้าที่เป็น
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแตง่ตัง้จะต้องปฏิบัติงานได้
ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว  
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  
ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เปน็ผู้ดูแลสภาพคลอ่ง) :  
ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 
9. ที่ปรึกษา :  
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :  
ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
ไม่มี  
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หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :  
9.2.ที่ปรึกษากองทุน :  
-  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
ไม่มี  
หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :  
 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทนุมีประกัน) :  
ไม่มี  
 
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  
ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทุน) :  
 
12. คณะตัวแทนผู้ถือหนว่ยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  
ไม่มี  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทนุ:  
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ี
กําหนดไวใ้นข้อ 7  
13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :  
ไม่มี  
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ :  
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี ้จะต้องไม่ขดัต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  
(2) ขั้นตอนในการโอนหน่วยลงทนุ  
ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกตอ้งครบถว้น พร้อมชําระค่าโอนตามที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการ
กองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สํานักงานของบริษัทจัดการ  
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ข) ในกรณีท่ีผู้รับโอนยังไมเ่คยมีบญัชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถกูต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั้งยื่นเอกสารที่เกีย่วข้องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบเปิดบัญชี และส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ  
ค) บริษัทจดัการจะตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารทั้งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคาํขอโอนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นหลักฐาน  
ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหน้ายทะเบยีนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดทาํหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน และนําส่งให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทันทีท่ีการบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ้นลง  
13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน :  ไม่มี 
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมตเิพื่อให้บริษัทจดัการทําการแก้ไขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทุนรวมได ้ท้ังนี้บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวธิีการท่ีกาํหนดไวใ้นข้อ 19  
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีม่ีการแบ่งชนิดหนว่ยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดยีวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เตม็ตามจาํนวนทีถ่ืออยู่ 
13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมือ่เลิกโครงการ :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิทีจ่ะได้รับเงินคืนเมื่อโครงการส้ินสุดลงตามหลักเกณฑ์ และวิธกีารท่ีกําหนดไว้ในข้อ 16 22 และ 23 ใน
ส่วนท่ี 2 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ  
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนาํหน่วยลงทุนรวมไปจาํนําไดต้ามกฎหมาย แต่ทัง้นี้นายทะเบียนหนว่ยลงทุนจะรับจดทะเบียนการ
จํานําให้แก่ผู้รับจาํนําเฉพาะทีเ่ปน็สถาบันการเงิน และหน่วยงานของราชการเท่านั้น 
 
13.8. อื่น ๆ : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมคีวามรับผิดจาํกัดเพียงไม่เกินคา่หน่วยลงทุนที่ยงัส่งใช้แก่บรษิัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ 
 
การท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกลา่วยอมรับทีจ่ะผูกพันตามข้อกาํหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้จาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธเิรียกให้บรษิัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกวา่ส่วนของทุน 
ของกองทุนรวมที่ตนถือ ท้ังนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนดิของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชนต์อบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนดิตอ้งเป็นไปตามข้อกาํหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดว้ย 
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุน: 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 
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- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 
บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหนว่ยลงทุน โดยจะดาํเนินการตามหลักเกณฑ์ดงันี้ 
(1) เมื่อสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก นายทะเบียนหนว่ยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทุนท่ีได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนใหเ้ป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทุน เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตว่ันถัดจากวันทาํการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรก ท้ังนี้ เอกสารหลักฐานต่างๆ จะ
จัดส่งโดยทางไปรษณยี์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้แล้วแตก่รณี 
 
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะ จดแจง้ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
เหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปัน
ผล (ถ้าม)ี ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อตามเงื่อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือ
หน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน 
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครัง้ที่มีการขายคืนหนว่ยลงทุน
อัตโนมัติ ดังนั้น บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการท่ีเป็นปัจจุบัน และถูกต้อง 
(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทาํการ
ทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับตัง้แตว่ันถดัจากวันท่ีได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก และส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทุน ซึง่ได้รับการปรับปรุงรายการใหเ้ป็นปัจจุบัน อยา่ง
น้อยเป็นราย 6 เดือน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมชีื่อปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันดงักล่าว  
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจดัทาํหลักฐานแสดงสิทธใินหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างองิต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอ่ืนได้  
 
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจาํเป็นต้องใช้ใบหนว่ยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจดัทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน  
 
15. ก าหนดเวลา วิธกีาร และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปนัผลแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน :  
ไม่มี  
 
16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอืน่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ :  
หากมกีารผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี้ได้ บริษัทจดัการจะรับชาํระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นท้ังที่เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัการกองทุนรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหนี้ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนดัชาํระหนี้ ดังนี ้ 
 
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 
  
16.1.1 เมื่อมกีารบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเปน็ศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทกุรายทีม่ีชื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันท่ีบริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชาํระหนี ้ 
 
16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชาํระหนี้ บริษัทจดัการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จาก
การรับชาํระหนี้ มารวมคาํนวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจาํหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนีใ้นโอกาส
แรกที่สามารถกระทําได้โดยคาํนงึถึงประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธใินเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ตกลงรับชําระหน้ีด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในระหว่างที่บรษิัทจดัการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีท่ีมี
ค่าใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น  
 
16.1.3 เมื่อมเีงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาํระหนี้ดว้ยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บรษิัทจดัการจะเฉล่ียเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที่ไดจ้ากการรับชาํระหน้ีคืนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ี
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกีย่วกับการเฉล่ียเงินคืนไปยงัสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการ
นับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่บริษัทจดัการไดเ้ฉล่ียเงินคืน เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉล่ียเงิน
คืนเป็นอยา่งอื่น  
16.1.4 เมื่อมกีารบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเปน็ศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทนุรวมได้รับชําระหนีต้ามตรา
สารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องดงักล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม  
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศนูย์  
16.2.1 ก่อนการรับชาํระหนี้ดว้ยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามมติพิเศษ  
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งบรษิัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะ
ได้จากการรับชาํระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใชจ้่ายพร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชาํระหนี้  
16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชาํระหนี้ บริษัทจดัการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคาํนวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใชใ้นการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีสามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดงันี้  
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(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได ้ 
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจาํหน่ายทรัพย์สินดังกลา่วในโอกาส
แรกที่สามารถกระทําได้โดยคาํนงึถึงประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุเป็นสําคัญ และในระหว่างที่บรษิัทจัดการยงัไม่สามารถ
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษทัจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักล่าว  
ในกรณีท่ีมีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจา่ยจากทรัพย์สินของกองทุนรวม  
16.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหน้ีได้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทกุรายทีม่ีชื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหนี้
ตามสิทธิเรยีกร้องจะไม่สามารถชาํระหนี้ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอื่นท่ีได้จากการรับชําระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการ  
ดําเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการไม่ต้องนําตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคาํนวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม  
 
เงื่อนไขพิเศษ:  
ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครัง้ตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมเีหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับ
ชําระหนี้ไม่คุม้กับภาระคา่ใช้จา่ยในการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงนิได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่าย
ในโอกาสแรกที่การเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุม้กับภาระค่าใชจ้่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มกีารจาํหน่ายทรัพย์สินที่ได้
จากการรับชาํระหนี้จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุม้กับภาระค่าใชจ้่ายในการเฉล่ียเงนิคืน บริษัทจัดการอาจนํา
เงินได้สุทธิดงักล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้  
การชาํระเงินหรือทรัพย์สินอื่นใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชาํระใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เท่านั้น  
 
17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ากดัในการโอนหนว่ยลงทุน :  
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจ่ัดใหม้ีทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถกูต้อง และการชาํระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจาํกดัสิทธิ
ใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแลว้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมไดด้ําเนินการตามอํานาจหน้าที่แลว้  
 
18. ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุและข้อจ ากัดในการใช้สิทธอิอกเสียง :  
 หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีม่ีการแบ่งชนิดหนว่ยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดยีวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เตม็ตามจาํนวนทีถ่ืออยู่ 
ความในวรรคหนึ่งมิใหใ้ช้บงัคับกบักองทุนรวมดังต่อไปนี้ 
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(1) กองทุนรวมอีทีเอฟทีจ่ัดตัง้ขึ้นตามโครงการจัดตัง้กองทุนพันธบตัรเอเชียระยะที่ 2 ตามมติที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลาง
สมาชิก Executive Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 
(2) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเปน็คนต่างด้าว 
(3) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 
(4) กองทุนรวมดงันี้  ท่ีจดทะเบยีนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมกอ่นวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 
(ก) กองทุนรวมปิดที่มีข้อกําหนดว่าบริษัทจัดการจะขายหนว่ยลงทุนเพียงครั้งเดียวและได้กําหนดวันส้ินอายุโครงการไว้อย่าง
แน่นอนในโครงการ โดยไม่มีการขยายอายุโครงการ 
(ข) กองทุนรวมเปิดทีม่ีข้อกาํหนดในโครงการวา่บริษัทจดัการจะขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว 
(ค) กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ 
(5) กองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศดังนี้ ที่เป็นการลงทุนของผู้ลงทุนในตา่งประเทศที่มไิด้มีสัญชาติไทยหรือผ่าน
บัญชีแบบไม่เปิดเผบชื่อ (omnibus account)  
(ก) โครงการ Cross-border Offers of ASEAN Collective Investment Schemes to Non-retail Investors  
(ข) โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes 
(ค) โครงการ Asia Region Funds Passport  
(6) กองทุนรวมที่มีประกาศกําหนดหลักเกณฑเ์กีย่วกับการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
 
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ :  
19.1 หลักเกณฑ์และวิธีการขอมติ ซึ่งมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 และหลักเกณฑ์ที่ออก
โดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมายดงักล่าว 
19.2 การดาํเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดาํเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือวา่ผู้ถอืหน่วยลงทุนท้ังปวง
เห็นชอบใหด้ําเนินการดังกลา่วและมีผลผูกพันตามมติ  
 
19.3 มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทีก่ําหนดในกฎหมาย ใหถ้ือวา่มตินั้นเสีย
ไป  
19.4 ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผู้ิถือหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการขอมติผู้ถอืหน่วยลงทุนท่ีกาํหนดไวใ้นข้อผูกพัน หรือที่กําหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 
หรือตามที่กาํหนดในประกาศที่ สน.38/2562 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ดว้ย  
(1) ในกรณเีป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนดิ โดยแต่ละชนดิได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมตเิสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่าํด้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี  
(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่วา่กรณใีด ต้องได้รับมติเสียงขา้งมากหรือมติ
พิเศษ ของจาํนวนหน่วยลงทุนแตล่ะชนิดที่ได้รับผลกระทบแล้วแตก่รณี  
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(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนดิหนึ่ง ต้องได้รับมตเิสียงขา้งมากหรือมติพเิศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี  
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนั :  
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดสว่นหน่ึงของข้อผูกพันท่ีเป็นไปตามวธิีการท่ีกาํหนดไวใ้นข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญทีเ่ป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศยัอํานาจ
ของกฎหมายดงักล่าว ให้ถือว่าขอ้ผูกพันส่วนท่ีแก้ไขเพิ่มเติมมีผลผูกพันคู่สัญญา  
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหนว่ยลงทุนอยา่งมีนัยสําคัญต้องไดร้ับมติพิเศษ  
(3) เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถอืหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสําคัญตาม (2) ให้รวมถึง  
(ก) ข้อกําหนดเกีย่วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
(ข) การชาํระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทน.
19/2554  
(ค) การรับชาํระหนี้สินด้วยทรัพยสิ์นอื่น  
(ง) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหนว่ยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ  
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดงัต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหนว่ยลงทุน  

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนัให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับ
มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสาํนักงาน หรือ  

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นวา่การแก้ไขเพิม่เตมิข้อผูกพันนั้นเหมาะสมมีความจําเป็นหรือสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ 
(5) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไมว่่ากรณใีด ต้องกระทาํเป็นหนังสือลายมือชื่อ โดยบุคคลผู้มีอาํนาจลงนามผกูพันบริษัทจดัการ
กองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถา้มี) และบริษัทจัดการกองทุนรวมจะจดัใหม้ีข้อผูกพันเปิดเผย
ไว้ ณ ที่ทําการและบนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทุนรวมเพื่อใหผู้้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม 
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 
22. การเลกิกองทนุรวม : 
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 สํานักงานจะเพิกถอนการอนุมัติใหจ้ัดตัง้ และจัดการกองทนุรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอันสงสัยวา่อาจมกีารจดัตัง้
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจ์ากการลงทุนของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็น
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เครื่องมือในการบริหารจดัการทรัพย์สิน หรือธุรกิจของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด และสํานักงานได้ดาํเนินการแจง้ให้บรษิัท
จัดการกองทุนรวม หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทําการชีแ้จง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึง่ในกรณีที่ไม่มีการชี้แจง หรือ
ชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์ หรือทาํให้เชื่อได้วา่การจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง 
และสํานักงานส่ังให้บรษิัทจัดการกองทุนรวมทําการแก้ไข หรือดําเนินการใดๆ และบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถ
ดําเนินการตามที่สํานกังานส่ังได้ หรือดําเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทําใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอยา่ง
แท้จริง 

22.1.2 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลคา่หน่วยลงทุน หรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนดงันี้ 
 (1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด 
 (2) มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วทั้งหมด โดยคํานวณตามมูลคา่ที่ตราไวข้องหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 
50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ในวันทาํการใด และบริษทัจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั้น  
 (3) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางใน
ต่างประเทศ (Master Fund) ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ และกองทุน
ปลายทางในตา่งประเทศดงักลา่วที่กองทุนเข้าลงทุนมีมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงันี้  
  (ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ปลายทางในตา่งประเทศ (Master Fund)  
  (ข) ยอดรวมของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ลดลงในช่วง
ระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกวา่ 2 ใน 3 ของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางใน
ต่างประเทศ (Master Fund) นั้น  

22.1.3 เมื่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังให้บริษัทจดัการเลกิกองทุนรวม ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทําการ หรืองด
เว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหนา้ที่ของตน  

22.1.4 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ  

22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หาก
เป็นกรณีที่  
 (1) ผู้จัดการกองทุนพจิารณาแล้วเห็นวา่ สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม  
 (2) กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงในเรื่องของกฎระเบยีบที่เกีย่วกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ  
 (3) รายงานผลการดําเนินการใหสํ้านักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีดําเนนการแล้วเสรจ็ 
 (4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ท่ีสนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะกองทนุรวม ทั้งนี้ บริษัทจดัการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องเปดิเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการดาํเนินการดังกล่าวดว้ย 
 
22.2 การดาํเนินการของบรษิัทจดัการเมื่อเลิกกองทุนรวม : 
 22.2.1 เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 22.1.3 (3) บริษัทจดัการกองทุนรวมจะดําเนินการดังต่อไปนี้ 
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  (1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมมีูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.3 (3) พร้อมแนวทางการดาํเนินการ
ของบริษัทจดัการกองทุนรวมโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตว่นัท่ีมีการเปดิเผยข้อมูลของกองทนุปลายทางที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.3 (3) 
  (2) ปฏิบัติตามแนวทางการดาํเนนิการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันท่ีมีการเปดิเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.3(3) 
  (3) รายงานผลการดําเนินการใหสํ้านักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีดําเนนการแล้วเสรจ็ 
  (4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ท่ีสนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะ
ลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจดัการกองทุนรวมจะดาํเนินการให้บคุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการดาํเนินการดงักล่าวดว้ย 
 22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิกด้วยเหตุการณ์ตามขอ้ 22.1.3 (1) 
  บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี ้
  (1) ยุติการรับคําส่ังซื้อและคาํส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนตั้งแตว่ันท่ีเกดิเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.3 (1) 
  (2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมชีือ่อยู่ในทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้ง
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํางานทราบด้วย ทัง้นี้ ภายใน 3 วันทําการนับแตว่ันท่ีเกดิเหตุการการณ์ตามข้อ 
22.1.3 (1) 
  (3) จําหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยูข่องกองทุนรวมเปิดดงักล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์
ตามข้อ 22.1.3 (1) เพื่อรวยรวมเงินเท่าที่สามารถกระทําไดเ้พื่อชาํระค่าขายคืนหนว่ยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติ 
  (4) ชําระค่าขายคืนหนว่ยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินท่ีรวบนวมได้ตามวรรคหนึง่ (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามข้อ 22.1.3 (1) และเมื่อดาํเนินการชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่า
เป็นการเลิกกองทุนรวม 
 เมื่อได้ดาํเนินการตามข้อ 22.2.2 (1) ถึง 22.2.2 (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินคงเหลืออยูจ่ากการ
ดําเนินการตาม  22.2.2 (3) บริษทัจัดการจะดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยว์า่
ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม 
 22.2.3 กรณีเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุอื่นท่ีทราบกาํหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า 
  (1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ท้ังนี้ ก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 5 วันทําการ 
  (2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพือ่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกลา่วก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื่องดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ี ในการซื้อขายหนว่ยลงทุนทุกแหง่ของบรษิัทจัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนว่ย
ลงทุน(ถา้มี) เป็นต้น 
  (3) จําหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยูข่องกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีมีกาํหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเ้สร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม 
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23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน : 
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชาํระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ชาํระบัญชทีี่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทํา
หน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชาํระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งทาํอย่าง
อื่นตามแต่จาํเป็นเพื่อชําระบัญชกีองทุนใหเ้สร็จสิ้น ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด สําหรับค่าใช้จา่ย และเงนิค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจา่ยจากทรพัย์สินของกองทุนรวม และผู้
ชําระบัญชจีะดาํเนินการเฉล่ียเงนิคืนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเทา่ที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจาํนวนหน่วย
ลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ เมื่อได้ชําระบัญชีเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชจีะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกบัสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏวา่ยงัมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชาํระบัญชีจดัการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็น
กรรมสิทธิข์องสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 




